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يظل إ صالح إلتعلمي عامد حتقيق إلتمنية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجامتعي، وضامنة لتحصني »...

إلتطرف والانغالق. ذلإ، ما فتئنا ندعو ل صالح إلفرد وإجملمتع من آ فة إجلهل وإلفقر، ومن نزوعات 

جوهري لهذإ إلقطاع إملصريي، مبا يعيد الاعتبار للمدرسة إملغربية، وجيعلها تقوم بدورها إلرتبوي وإلتمنوي 

 إملطلوب...

وخالفا ملا يدعيه إلبعض، فالنفتاح عىل إللغات وإلثقافات إلأخرى لن ميس ابلهوية إلوطنية، بل إلعكس، 

سيسامه يف إ غناهئا، لأن إلهوية إملغربية، وهلل إمحلد، عريقة ورإخسة، وتمتزي بتنوع مكوانهتا إملمتدة من 

فريقيا..... مفس تقبل إملغرب لكه يبقى رهينا مبس توى إلتعلمي إذلي نقدمه لأبنائنا. ومن  آأورواب إ ىل آأعامق إ 

تقان  من إكتساب إملعارف وإملهارإت، هنا، فا ن إ صالح إلتعلمي جيب آأن هيدف آأول إ ىل متكني إملتعمل وإ 

إللغات إلوطنية وإلأجنبية، لس امي يف إلتخصصات إلعلمية وإلتقنية إليت تفتح هل آأبوإب الاندماج يف 

  » إجملمتع...

نه جيب عىل إمجليع متلكه، والاخنرإط إجلاد يف  ...ولضامن إلنجاح للمنظور الاسرتإتيجي لال صالح، فا 

طار تعاقدي وطين ملزمندعو لصي كام تنفيذه، ار من خالل إعامتد قانون ـ إ ط، اغة هذإ إل صالح يف إ 

 ..«..إ ىل ما ل هناية  إل صالح،ويضع حدإ لدلوإمة إلفارغة ل صالح ، حيدد إلرؤية عىل إملدى إلبعيد
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I. قديم ت 

 السياق العام .1

ية ثاني أولوية بعد الوحدة الترابية للمملكة وإحدى اللبنات األساس باهتمام خاص، إذ تعتبر منظومة التربية والتكوين تحظى

 والنهوض بالرأسما  البشري واالرتقاء بالفرد واملجتمع، وهو األمر الذي املستدامةالتي تعو  عليها بالدنا لتحقيق التنمية 

وتحتم استحضار املصلحة ، أمام مسؤولية وطنية وتاريخية جسيمة، مسؤولية ترهن مستقبل البالدنا جميعا يضع

لتعليم بمختلف وى اوالنتائج املحددة لإلصالح، بما يرفع من مست في التنزيل السليم للمبادئ واألهداف الفضلى للتلميذ

مراحله ويضمن استدامته وجودته وتنافسيته، وكذا ارتقاءه بمجمل الخدمات املقدمة للمتعلمين على امتداد املجا  الترابي 

 للمملكة. 

لبشري، ا العنصرفمستقبل البالد رهين بتحقيق أهداف اإلنصاف والجودة واالرتقاء، وتوفير مدرسة قادرة على تأهيل 

من أجل  لوجيا،والتكنو ع بالكفاءات الكفيلة بحمل مشعل التنمية، واالنخراط في مجتمع االقتصاد واملعرفة وتزويد املجتم

املنشود، ومن خال  بلورة مشروع تربوي جديد يجعل املدرسة في صلب انشغاالت النموذج التنموي  املساهمة الفعلية في

ميع قضية مجتمعية ومسؤولية مشتركة بين ج التربوية يعد املجتمع بمختلف مكوناته، باعتبار أن ورش إصالح املنظومة

 مكونات املجتمع.

من  مكنت ،سلسلة من اإلصالحاتفقد تم إنجاز  في هذا الصدد، وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق هذه الغايات الكبرى،

جملة من املكتسبات الهامة، خاصة على مستوى التوسع الكمي للتعليم والتكوين، وإعادة هيكلة النموذج  تحقيق

 .البيداغوجي، وتحديث اإلطار القانوني للمنظومة، واعتماد نموذج جديد للحكامة يكرس الجهوية في تدبير الشأن التربوي 

املرتكزات   من خال ،طر اإلصالحؤ مرجعية تباعتباره وثيقة  ، مرحلة أساسيةلتربية والتكوينلوقد شكل امليثاق الوطني 

توافق ماع والوبحكم اإلج ،ملهكأمدرسة في مستوى طموحات وتطلعات املجتمع ب الهادفة إلى بناءوالثوابت والغايات الكبرى 

 .دناببال  الفاعلين والفرقاء واملتدخلين، وكذا املهتمين بالحقل التربوي الذي حظي به من طرف مختلف وطني ال

، وبهدف تسريع 2007سنة التشريعية الخريفية لواستجابة للدعوة امللكية السامية التي تضمنها الخطاب االفتتاحي للدورة 

وقد تزامن  . 2012و2009عملت الوزارة على وضع برنامج استعجالي، للفترة ما بين  اإلصالح وإعطائه نفسا جديدا،وتيرة 

، والذي وآفاقها" حو  حالة منظومة التربية والتكوين 2008 "التقرير السنوي لتعليم ذلك مع إصدار املجلس األعلى ل

 اعتمدت خالصاته وتوصياته في صياغة البرنامج االستعجالي.

أبانت الدراسات التقويمية عن بعض النواقص التي ماتزا  تعتري وبالرغم من املكتسبات واإلنجازات املحققة، فقد 

ة إدماج الخريجين في الحياو ومدى التمكن من القيم،  ، خاصة على مستوى الجودة،نتائجهامن  التربوية وتحداملنظومة 

 .االجتماعية واملهنية
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توسيع وإغناء النقاش حو  الشأن التربوي على املستوى الوطني، اعتمدت  ومن منطلق الوعي بأهميةالسياق،  نفسفي و

همت كل مكونات ، 2014املشاورات املوسعة في شتنبر من سنة إطالق سلسلة من تجلت في  ،الوزارة مقاربة تشاركية

 ،ملدنيفعاليات املجتمع اكذا الفرقاء االجتماعيين و املؤسسات و الهيآت و مختلف فعاليات وكفاءات وطنية و املجتمع من 

ت هذه كلش وقديرقى باملدرسة املغربية إلى أعلى املستويات، تشاركي التحسيس بأهمية بلورة مشروع تربوي  بهدف

املشاورات مناسبة هامة للنقد املوضوعي والبناء،  ووقفة للتشخيص الدقيق والصريح  للوضعية،  وكذا رصد سبل االرتقاء 

 بمنظومة التربية والتكوين، و التأكيد على اعتبار إنجاح اإلصالح شأن الجميع.

السامي امللكي  في الخطاباألعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للدعوة امللكية السامية املوجهة إلى املجلس  واستجابة

من أجل وضع خارطة طريق إلصالح (، 2014أكتوبر  10) الرابعة التشريعية السنة من األولى الدورة افتتاحبمناسبة 

املجلس قام  ،لفاعلينواشملت مختلف الشركاء التي اعتمدها والتي وسعة املتشاركية القاربة وعبر امل ،املغربية املدرسة

 . من أجل إرساء مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء 2030-2015بإعداد الرؤية االستراتيجية 

 عوض أفق فيعلى أنه "كذلك الذي نص ، الساميامللكي لخطاب تماشيا مع ا ،واصلت الوزارة أوراشها ،ومن جهة أخرى 

 وذلك، ."انتظار أو  توقف دون  اإلصالحية برامجها مواصلة املعنية القطاعات على فإن واضحة، طريق لخارطة املجلس

تم  تفعيل وتنفيذ التوصيات واملقترحات التيبضرورة منها  لتزاماا، املوسعة على نتائج وخالصات املشاورات باعتمادها

بتسطير مجموعة من التدابير  حيث قامتمن خال  إجراءات عملية ملموسة،  ،التوصل إليها، وتجسيدها على أرض الواقع

التي تكتس ي طابع األولوية والتي تستوجب تنفيذها على املدى القريب واملتوسط، كما تم إرساء آلية للقيادة والتتبع مركزيا 

 .ضمانا للتنسيق واالنسجام املطلوبين ،وجهويا وإقليميا

اإللزامية،  طابع هبإطار قانوني، يضفي علي ة مقتضياتهبتجربة امليثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي لم تتم مواكل خالفاو 

 مان إلزاميته.ة اإلصالح وضاستدام تعزيز الرؤية االستراتيجية بمستند قانوني يهدف إلى تأمينفقد برزت الحاجة امللحة إلى 

مضمون  ى صياغةحو  أهدافه، وهو ما أوصت به الرؤية االستراتيجية، التي دعت إل سمح بتحقيق التعبئة املجتمعيةيو 

 ، ُيّتخذ بمثابة تعاقد وطني ملزم. إطار-اإلصالح في قانون 

شرعت الوزارة في ترجمة مضامين الرؤية االستراتيجية إلى  ،2016-2021وفي انتظار ذلك وانسجاما مع البرنامج الحكومي 

انطالقا من قراءة معمقة ملا ورد فيها من توجهات وأهداف ومستلزمات ووفق معايير تضمن تغطية كل  ،مشاريع مندمجة

املقتضيات، مع ما يتطلب ذلك من تناسق وانسجام تامين فيما بينها. وفي التلقائية كاملة مع التدابير ذات األولوية املعتمدة 

ي صميم اختصاصات والعمل االعتيادي للمديريات املركزية على اعتبار أن هذه املقتضيات تدخل ف ،من طرف الوزارة

 واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا املديريات اإلقليمية. 

 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 51.17اإلطار رقم  -القانون إعداد  على ،في نفس اآلنتم االنكباب  كما 

مع املرجعيات األساسية املتمثلة في  كامل توافق، في 2019غشت  19في حيز التنفيذ  ودخل، تمت املصادقة عليهالذي 

على صالحية اعتماد قوانين تضع إطارا لألهداف األساسية لنشاط الدولة، ، الذي يؤكد "71، والسيما الفصل 2011 دستور 
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ق الدولية، يامللكية ذات الصلة، واالتفاقيات واملواثوالخطب ،  في امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية"

 يحكومال  املخطط التنفيذي للبرنامجوكذا  ،الرؤية االستراتيجيةمقتضيات و  ،امليثاق الوطني للتربية والتكوينأحكام و 

العامة  فاملبادئ الجوهرية لإلصالح، والتوجهات واألهدا في ذلك معتمدا، الخاص بقطاع التربية الوطنية، 2021-2016

له، كأولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الجميع، مع تحديد مسؤوليات كل طرف في هذا اإلصالح  املجسدة

 املجتمعي.

من خال  مأسسته لتحو  نوعي في مسار إصالح منظومة التربية والتكوين، هذا القانون يعتبر سابقة في التشريع املغربي، 

مرجعية ذلك، كوباعتباره اسما في تفعيل اإلصالح الشامل والعميق للمدرسة املغربية، ولكونه يشكل منعطفا تاريخيا ح

نزيل غايته الفضلى تأمين شروط الت ،التربويةتحدد االختيارات الكبرى واألهداف األساسية للمنظومة  ،تشريعية ملزمة

 املجتمعية حولها.اتها املتعددة، وتحقيق التعبئة يالفعلي والفعا  للرؤية االستراتيجية بمرجع

اإلطار رقم  القانون  مقتضياتتنزيل من طرف الوزارة لاملعتمدة  نهجيةبناء على كل ما سبق، تأتي هذه الوثيقة إلبراز امل

، مندمجةربة وفق مقا استراتيجياملتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خال  بلورتها إلى مخطط  51.17

  .والنتائج اسقة ومتكاملة محددة األهدافمشاريع متنحافظة تضم 

والهادفة  الجتماعــيا تتبنى في انسجام وتناسق تامين، املشاريع واألوراش الكبرى التي تباشرها الوزارة واملتميزة بطابعهاكما 

 جــرى  تنفيــذي عمــل برنامــج ضمنتمت صياغتها  والتــي اقتصاديــة للتمــدرس،-السوســيو إلى التقليص من الفوارق املجالية و

 للتوجيهــات ، تنفيــذا 2018 شــتنبر17في امللك محمد السادس نصره هللا الجاللــة  صاحــب أمــام خطوطــه العريضــة تقديــم

 ايــةوالحم للدعــم الوطنيــة والسياســات للبرامــج وعميقــة شــاملة هيكلــة إعــادةالقيام ب الهادفة إلــى ،الســامية امللكيــة

 الشــغل. وحاجيــات التكويــن بيــن أفضــل مالءمــة ضمــان علــى والســهر االجتماعيــة،

ظمة نا اإلصالح، مجاالتعلى ثالثة أجزاء، موزعة بين التقديم ومنهجية اإلعداد )الجزء األو (؛ و  الوثيقة هذه وتشتمل

التعبئة و حكامة مجا  الجودة التربية والتكوين و االرتقاء بومجا  اإلنصاف وتكافؤ الفرص مجا   تتمثل في ،ومتكاملة

 (.)الجزء الثاني(؛ باإلضافة إلى جزء خاص يشمل منهجية تنزيل وتتبع تنفيذ املشاريع )الجزء الثالث
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 منهجية اإلعداد .2

 ،يرورة متدرجةتم اعتماد سلتصريف مضامين الرؤية االستراتيجية، املرتبطة بقطاع التربية الوطنية إلى مشاريع قطاعية، 

تمثلت مرحلتها األولى في القيام بقراءة دقيقة ومعمقة ملا ورد في هذه الرؤية من توجهات ورافعات ومستلزمات، بهدف 

 استخالص األهداف االستراتيجية وكذا التدابير ذات الطابع اإلجرائي املرتبطة بها.

نها باالرتكاز على مجموعة من املعايير التي من شأ ،ترجمتها الى مشاريعتجميع هذه األهداف و  ،همت في مرحلتها الثانيةكما 

االنسجام بين هذه األهداف، وتحديد املسؤوليات وتيسير عملية القيادة والتتبع والتقييم املنتظم للرؤية و  التناسقضمان 

 مشروعا. (16)االستراتيجية، ليتم اعتماد ستة عشر 

قانون ال حيث شرعت الوزارة في تنزيل هذه املشاريع عبر اتخاذ مجموعة من التدابير ذات األولوية، وبعد املصادقة على

ين هذه ياملتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ودخوله حيز التنفيذ، تم العمل على تح 51-17اإلطار رقم 

مشروعا، تستحضر (18)عشر ثمانية مشاريع تضم   حافظةوتجميعها في  ،املشاريع وفق مقتضيات وأحكام هذا األخير

صاف وتكافؤ اإلناملنظور الشمولي والنسقي للقانون اإلطار، كما تتوزع على ثالثة مجاالت استراتيجية وهي: املجا  األو : 

( مشاريع أخرى؛ ثم 7) سبعة، ويشمل االرتقاء بجودة التربية والتكويناملجا  الثاني:  ،( مشاريع7) سبعة، ويضم الفرص

 ( مشاريع.4، ويضم أربعة )ة والتعبئةالحكاماملجا  الثالث: 

 

مشاريع تفعيل مضامين  حافظة

 (امشروع 18القانون اإلطار )

قراءة معمقة للرؤية 

 االستراتيجية
تحليل التوجهات االستراتيجية 

 للرؤية 

ترجمة الرؤية االستراتيجية إلى 

 مشاريع

امندمجا مشروع 16  

 حافظة أولية للمشاريع

 الرؤية االستراتيجية

2015-2030  

 51.17املصادقة على القانون اإلطار رقم  

 1.19.113صدور الظهير الشريف رقم 

 اإلطاربتنفيذ القانون 

 سيرورة تثبيت الحافظة األولى للمشاريع

املشاريع ضمان تناسق  

 التحكم في التنفيذ املسؤوليات في اإلنجاز

تحيين املشاريع وإدماج األوراش ذات 

 األولوية
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اإلنصاف وتكافؤ الفرص 
ة تعميمهتسريع وتيرواالرتقاء بالتعليم األولي

(البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي)

تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق 
إلزامية الولوج

تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم 
االجتماعي

تمكين األطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات 
خاصة من التمدرس

تأمين التمدرس االستدراكي والرفع من 
نجاعة التربية غير النظامية

التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين

تطوير وتنويع التعليم الخاص
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II.  مجاالت اإلصالح 

  اإلنصاف وتكافؤ الفرصاألو :  جا امل

 التعريف باملجا  .1

 ،جا املقومات الهــامة لعملية اإلصالح، إذ يحرص هذا امل من بينالتربية والتكوين  يعتبر اإلنصاف وتكافؤ الفرص بمنظومة

ضمان تعميم التعليم والتكوين بفرص متكافئة لعموم الساكنة، مع  علىفي تكامل مع باقي مجاالت الرؤية االستراتيجية، 

  .القضاء على جميع التفاوتات بمختلف أنواعها املجالية واالجتماعية والنوعية

هذا املجا ، فقد ارتقى القانون اإلطار بمبادئ املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص، إلى مستوى املبادئ  هميةأل  ااعتبار و 

ستوجب ي هذه املبادئكما اعتبر أن تحقيق  .واملرتكزات األساسية التي تؤطر فلسفة عمل واشتغا  املنظومة التربوية

يم أهمها ضمان تحقيق تعميم تعل ،واالنقطاع املدرسيين الهادفة إلى التصدي للهدر االستناد إلى مجموعة من الرافعات

م ما جميع األطفا  املتراوحة أعمارهبالنسبة ل مع الحرص على الزاميته ،دامج وتضامني لفائدة جميع األطفا  دون تمييز

  في املناطق األطفاتخويل تمييز إيجابي لفائدة و  ،جعل التعليم األولي إلزاميا بالنسبة للدولة واألسر . وكذاسنة16و 4بين 

ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة األطفا  ، و العجز والخصاص ومناطق ذاتالقروية وشبه الحضرية 

  .في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة

 الوضعية الراهنة .2

طوير ت جهودا حثيثة ومتواصلة من أجل تحقيق مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص وعلى هذا األساس فقد تم الوزارة بذلت

السنة  برسم تعليميةمؤسسة      032 11ليصل إلى األخيرة الثالثالسنوات العرض املدرس ي من املؤسسات التعليمية خال  

 مؤسسة تعليمية. 199 أي بزيادة بلغت 2016-2017سنة  833 10 مقابل 2018-2019الدراسية 

 اعتماد املدارس ،من خال  مجموعة من التدابير أهمها ،على تنويع العرض املدرس ي ،وفي هذا اإلطار، عملت الوزارة كذلك

 الجماعاتية بالسلك االبتدائي عوض املدارس الفرعية وإحداث املسارات املهنية والدولية بسلكي الثانوي اإلعدادي والثانوي 

 التأهيلي. 
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 خال  السنوات األخيرة، حيث انتقلت على حوظامل تطورا بجميع األسالك التعليمية التمدرس نسبوموازاة مع ذلك عرفت 

. وبالتالي 2018-2019إبان املوسم الدراس ي  99,7% إلى 2016-2017خال  املوسم الدراس ي  97,3% الصعيد الوطني من

زالت نسب ، في حين ال باملستوى االبتدائي قد أصبح من املكتسبات األساسية للمنظومةفإن التعميم الكلي للتمدرس 

 التمدرس بسلكي التعليم الثانوي لم ترق إلى املستوى املطلوب.

 4 بينا تمكين جميع األطفا  املتراوحة أعمارهم م، فهو يتطلب لتعليم األولي القاعدة األساس لكل إصالح تربوي وبالنسبة ل

 ،سنوات من ولوجه وضمان جودة خدماته ومردوديته على نحو منصف بالنسبة لجميع األطفا  املغاربة، ذكورا وإناثا 6و

عبر بلورة مفهوم جديد لهذا النوع من التعليم ليكون عصريا ومنسجما مع الخصوصيات املغربية، والعمل على  هوتطوير 

 ربين.املو  تكوين املربياتباإلضافة إلى  ،اطق ال سيما القرويةتدارك نقص مؤسسات التعليم األولي في بعض املن

(. وبعد سنتين من 2018يوليوز  18واعتبارا لذلك، جاء البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي )الذي انطالق بتاريخ 

السنة   خال املتمدرس،ملموس على مستوى نسبة  تقدم قيحقتتم فقد  ،وبالرغم من الظرفية االستثنائيةتنفيذه، 

ـــــتجس ،2019-2020الدراسية  ـــذلك في انتقا  عدد األطف دـــــ ـــــ ــ ــــــــبالتعليا  املسجلين ـ  طفــــال 265و ألف 699 من م األوليـ

خال  املوسم  ،(72.5%)وطفلة  طفال 428وآالف  910 ، إلى2017-2018برسم املوسم الدراس ي  (49.60%)فلة، ــــوط

 .متجاوزة بذلك الهدف املحدد ،نقطة 23 حوالي بفارق أي ، 2019-2020   الدراس ي

وبهدف الحد من الفوارق املجالية والنوعية وخاصة باملناطق القروية والنائية وشبه الحضرية، وتشجيع ولوج الفتيات 

فإن حجم الجهود املبذولة من طرف الوزارة وشركائها، وعلى رأسهم املبادرة الوطنية للتنمية  ،الصغيرات للتعليم األولي

خال   35.4 %مقابل 62.4 %البشرية، قد ساهمت في الرفع من نسبة التمدرس بالتعليم األولي بالوسط القروي لتصل إلى

بلغت  بزيادة68,9 %لىإ45 %من انتقلتي التونفس املنحى عرفته نسبة تمدرس الفتيات  2017-2018املوسم الدراس ي 

 .نقطة 24حوالي 

7 700 7 721 7 789
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-
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تطور عدد المؤسسات التعليمية : 1رسم بياني رقم 
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التأهيلي
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مع  موازاة .23%إلى13% حيث ارتفعت حصته من ،عرفت هذه السنة الدراسية توسيع قاعدة التعليم األولي العمومي ولقد

 . 50 %إلى 63 %انخفضت حصته من والذي املهيكل،لتعليم التقليدي والغير لكبير التراجع ال

 4 541 فتحمع  ،اومربي مربية 583آالف و 6 بزيادة اومربي مربية 519وألف  46   تعبئةتمت وعلى مستوى املوارد البشرية 

 .قسما 47 682 إلى بالتعليم األولياألقسام جموع مليصل  ا،إضافي اقسم

 

ن السنوات طفيفا بي ارتفاعا، شهد مؤشر املساواةداخل الوسط املدرس ي  ،بين الفتيات والذكور  الفرص تكافؤوفي إطار 

 .نسبة لجميع األسالك التعليميةاللصالح الفتيات وب 2018-2019و 2016-2017الدراسية 
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ليمية النسب الصافية للتمدرس بالتعليم األولي و األسالك التع: 2رسم بياني رقم 
الثالث

التعليم األولي سلك التعليم االبتدائي الثانوي اإلعدادي الثانوي التأهيلي
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مؤشر المساواة في التدريس بين الجنسين: 3رسم بياني رقم 

سلك التعليم االبتدائي سلك الثانوي اإلعدادي سلك الثانوي التأهيلي
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 لسلكي ا بالنسبةوضعيف االبتدائيبالسلك  فإنه يبقى مرضيا ،بين الوسطين الحضري والقروي ةاملساوا أما بالنسبة ملؤشر

  .التأهيليالثانوي اإلعدادي والثانوي 

 

 السيما ،القطاع طرف من املبذولة للمجهودات نظرا ،االبتدائي انخفاضا بالتعليم الدراسة عن االنقطاع نسب عرفتكما 

 الثانوي  سلكيب ظاهرةهذه  في التحكم أن ، إال0,6% على الصعيد الوطني إلى انخفضت حيثاالجتماعي،  الدعم مجا  في

   في حدود 2018-2019خال  املوسم الدراس ي بقيت  نسبة االنقطاع عن الدراسةحيث أن  ،الزالت تشوبه بعض الصعوبات

  بالثانوي التأهيلي. 9.1%بالثانوي اإلعدادي و  10,7%

 

سنويا على توفير خدمات اإلطعام والداخليات لفائدة املتمدرسات واملتمدرسين  يتم العمل ،ملواجهة ظاهرة االنقطاعو 

كاملبادرة امللكية مليون محفظة وخدمات  ،وخاصة في الوسط القروي، باإلضافة إلى خدمات أخرى ذات طابع اجتماعي

  .النقل املدرس ي والدعم املادي املشروط لفائدة األسر املعوزة
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مؤشر المساواة في التدريس بين الوسطين:4رسم بياني رقم 

سلك التعليم االبتدائي سلك الثانوي اإلعدادي سلك الثانوي التأهيلي
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املراجعة املهمة التي عرفتها القيمة اليومية للمنح املخصصة للداخليات واملطاعم املدرسية، حيث لى وفي هذا اإلطار نشير إ

 2017-2018   مليون درهم خال  املوسم الدراس ي 905انتقلت امليزانية السنوية املخصصة لهذه الخدمات االجتماعية من 

مليون درهم وذلك بهدف تجويد  570صافية تقدر بحوالي  ، أي بزيادة2018-2019مليون درهم خال  موسم  475إلى مليار و

 خدمات اإلطعام املدرس ي واإليواء املقدمة بهذه الفضاءات.

النقلة النوعية التي عرفها برنامج "تيسير" ابتداء من شتنبر  اإلشارة إلىال بد من إضافة إلى املجهودات املذكورة أعاله، 

لبرنامج بالسلك االبتدائي بالوسط القروي وكذا بالسلك اإلعدادي على اهذا حيث عملت الوزارة على تعميم  ،2018

ر العدد اإلجمالي للتلميذات والتالميذ املستفيدين أكث تضاعفحيث مستوى تراب اململكة )الوسطين الحضري والقروي(. 

إلى حوالي مليوني مستفيد)ة( خال   2017-2018مستفيد)ة( خال  سنة  آالف 706( وانتقل من حوالي x3,4من ثالث مرات )

. كما عرف عدد األسر املستفيدة من برنامج "تيسير" ارتفاعا مماثال خال  نفس الفترة حيث انتقل من 2018-2019موسم 

 ألف أسرة مستفيدة. 200ألف أسرة إلى أزيد من مليون و 440حوالي 

مليون درهم  630ومن حيث املوارد املرصودة لبرنامج "تيسير"، فقد انتقلت امليزانية السنوية املخصصة للبرنامج من حوالي  

 مليون درهم بين املوسمين املذكورين. 700إلى أزيد من مليار و

لتمدرس هؤالء  لت الوزارة مجهودات كبرى من أجل تحقيق التعميم الشاملذب ألطفا  في وضعية إعاقةبالنسبة لو 

حيث بلغ عدد املتمدرسين في وضعية  ،بداية التسعينيات ذاألطفا ، وذلك من خال  إحداث أقسام اإلدماج املدرس ي من

 .2018-2019املوسم الدراس ي  اإلدماج برسمقسام بأآالف  8قسام عادية وبأ متمدرسألف  80إعاقة حوالي 

لهذه  امساعدو مساعدة  360مدرسة ومدرس وما يفوق  500املدرسين واملدرسات الذين يعملون بهذه األقسام  يبلغ عددو 

  .طفالو  طفلة 591أالف و 3ويستفيد من خدمات الدعم االجتماعي ما يناهز . الفئة

 66ألف و 66مجموعه ما 2018-2019، فقد استفاد من برامجها برسم املوسم التربوي على مستوى التربية غير النظاميةو 

مدرسة الفرصة الثانية  من 2 927و مدرسة الفرصة الثانية األساسية من استفادوا 559ألف و 25 منهم ،وطفال طفلة

 .وطفل طفلة 406ألف و 31 مباشرةاملدمجين  ، في حين بلغ عددالجيل الجديد

 .أطفا  الهجرةمن  اتلميذة وتلميذ 381باإلضافة إلى تمدرس  ،املواكبة التربوية استفادوا من174آالف و6 كما أن 
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وعلى مستوى تأهيل املؤسسات التعليمية، فقد تم تحقيق نسب هامة فيما يخص الربط أو التزويد باملاء والكهرباء، وتوفير 

بالشبكة الخارجية أو توفير شبكة داخلية للصرف الصحي، وتجديد وإصالح األثاث الربط السياجات واملرافق الصحية و 

عالوة على توفير الولوجيات لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة، وبناء املكتبات والقاعات متعددة الوسائط  ،املدرس ي

 حريري،الوقاعات داعمة لألنشطة، وتعويض البناء املفكك. مع إعطاء األولوية للبناء املفكك الذي يتوفر على الصخر 

 الصيانة الوقائية. توفير وتوفير التدفئة بأغلب املؤسسات التعليمية، وكذا

 %87,76ى التواليأن حصة املؤسسات املربوطة بشبكة املاء الصالح للشرب بلغت علإلى تجدر اإلشارة  ،وفي هذا اإلطار

دة التأهيلي، في حين لم تتجاوز نسبة الفرعيات املستفي والثانوي اإلعدادي والثانوي بأسالك االبتدائي  %99,43و %98,65و

%52,91. 

األسالك  تعتبر جد مهمة بالنسبة لجميع الكهرباءكما أن نسبة املؤسسات التعليمية املستفيدة من عملية الربط بشبكة 

في حين أن  %61, 99و   %99,40و %96,15والثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي، بحيث بلغت نسب الربط تباعا  ياالبتدائ

 . %65نسبة تزويد الفرعيات بلغت 

فقد عرفت  ،ةالثالثباألسالك التعليمية  لربط بالشبكة الخارجية أو توفير شبكة داخلية للصرف الصحيبة لأما بالنس

في حين ال تتعدى  ،بالثانوي التأهيلي %93,93بالثانوي اإلعدادي و  %92,97باالبتدائي و  %80تسجيل النسب التالية: 

 بالنسبة للفرعيات. 48,87%

  يباالبتدائ %93,43كما أن أغلب املؤسسات التعليمية بجميع أسالكها تتوفر على السياجات حسب النسب التالية: 

بالثانوي التأهيلي، في حين أن نسبة توفير السياجات بالفرعيات لم تتجاوز  %99,45 اإلعدادي و الثانوي ب %99,40و 

54,12%  . 

بالثانوي  %99,46باالبتدائي و %95,37لصحية، فهي تعتبر جد مهمة وتتمثل في: أما تغطية املؤسسات التعليمية باملرافق ا

 .%65,32في حين بلغت نسبة تزويد الفرعيات باملرافق الصحية  ،بالثانوي التأهيلي %99,69اإلعدادي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51.17القانون اإلطار رقم  مضامين حافظة مشاريع تفعيل                                                                                                                                                              

16 
 

 

 السنة الدراسية املكون 
 نسبة الربط أو التزود

 ثانوي تأهيلي إعدادي فرعيات ابتدائي

 املاء الصالح للشرب

2017-2018 86,23% 49,87% 98,08% 97,02% 

2018-2019 86,37% 50,49% 98,25% 98,35% 

2019-2020 87,76% 52,91% 98,65% 99,43% 

 الكهرباء

2017-2018 89,90% 54,59% 99,19% 99,17% 

2018-2019 93,79% 62,43% 99,25% 99,60% 

2019-2020 96,15% 65% 99,40% 99,61% 

 الصرف الصحي

2017-2018 77,93% 36,47% 86,23% 82,77% 

2018-2019 78,75% 46,03% 91,21% 91,66% 

2019-2020 80% 48,87% 92,97% 93,93% 

 السياج

2017-2018 88,87% 48,25% 91,38% 99,01% 

2018-2019 93,03% 50,86% 92,05% 99,27% 

2019-2020 93,43% 54,12% 99,40% 99,45% 

 املرافق الصحية

2017-2018 92,25% 63,03% 99,36% 99,45% 

2018-2019 95,26% 64,60% 99,41% 99,52% 

2019-2020 95,37% 65,32% 99,46% 99,69% 
 

 األهداف العامة .3

ي املشاريع الت من خال  ،يروم مجا  اإلنصاف وتكافؤ الفرص ، ومجابهة الصعوبات،املحققة املكتسباتمن أجل ترصيد و 

 :التالية العامةاألهداف  بلوغ يتضمنها،

 تعميم تعليم أولي ذي جودة؛ 

  سنة خال  ست سنوات وتطويره بالنسبة لباقي  4-16املدرس ي للفئة العمرية  التام للتعليمتحقيق إلزامية الولوج

  ؛الفئات

  ؛صلبلمن ابنايات املفكك ببنايات  وتعويض جميع ودوام صيانتهاتحسين جاذبية املؤسسات التعليمية 

 سنةاملسجلة  5,7 %خفض نسبة االنقطاع املدرس ي بالنسبة للسلك االبتدائي بالوسط القروي، من           

 ؛2024-2025في أفق 1 %ثم إلى ،2021-2022نة س2,5 %إلى 2018-2017

  سنةاملسجلة  %12خفض نسبة االنقطاع املدرس ي بالنسبة للسلك اإلعدادي )مجموع الوسطين(، من      

 .2024-2025في أفق  3 %ثم إلى 2021-2022 سنة 6 %إلى 2018-2017

 ؛ألشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصةجميع اتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين ل 

  الندماج؛ل الشخص ي املشروع وبناء التعلم استدامة من املتعلمين وتمكين للجميع االستدراكي التمدرستأمين 

  ؛التجهيز والدعم الالزمو تخويل مؤسسات التربية والتكوين التأطير  

  للتعليم العمومي في التعميم وتحقيق اإلنصاف اجعل التعليم الخاص شريك. 
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 توصيف مشاريع املجا  .4

 )البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي( بالتعليم األولي وتسريع وتيرة تعميمه : االرتقاء1املشروع 

 تقديم املشروع .أ

نها أي إصالح، ، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق موالتكوين نظومة التربيةبالنسبة ملهمية التعليم األولي نظرا أل 

مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في اعتبارا ملا يخوله لألطفا  من اكتساب و 

ء املدرسة املغربية أساس بنايعتبر التعليم األولي ؛ وحيث أن مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر املدرس ي

 البالغين سن التمدرسألطفا  إناثا وذكورا اجعل تعميم تعليم أولي لجميع يهدف إلى هذا املشروع فإن ، الجديدة

وذلك من خال  إصدار قانون إلزامية التعليم األولي لألطفا  املتراوحة أعمارهم  واألسرة،بمواصفات الجودة التزاما للدولة 

يشكال لسنوات،  ثوالعمل على اإلدماج التدريجي للتعليم األولي في التعليم االبتدائي اإللزامي في أجل ثال  ،سنوات 6و 4 ما بين

جل ال يتعدى خال  أ ، على أن يتم فتحه في وجه األطفا  البالغين ثالث سنوات بعد تعميمه«سلك التعليم االبتدائي»معا 

 .ست سنوات

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

ية إعاقة، أو في وضعاألطفا  و ولوج الفتيات الصغيرات ب واالهتمام ،تشجيع الطلب على التعليم األولييروم هذا املشروع 

تركيز الجهود و  توسيع العرض التربوي بالتعليم األولي. وكذا للتعليم األولي، عمال بمبدأ التمييز اإليجابي في وضعيات خاصة

خصاص ن ملحد من التفاوتات بين الفئات والجهات، وخاصة باملناطق القروية والنائية، وشبه الحضرية، وتلك التي تعاني ل

لضرورية، االفضاءات املالئمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات  ، وذلك بتعزيزفي مجا  البنيات التحتية التعليمية ملحوظ

 .إعادة تأهيل مؤسسات التعليم األولي القائمةو 

 لتكوينوا ،كل مكوناته، السيما منها املناهج ومعايير الجودةب ،تحسين جودة التعليم األوليكما يهدف هذا املشروع أيضا إلى 

واعتماد نموذج بيداغوجي متجدد وخالق، يأخذ بعين االعتبار املكاسب الرائدة في . ربينملاو  للمربيات واملستمر األساس ي

وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسين جودة العرض التربوي  ،مجا  علوم التربية والتجارب الناجحة في هذا املجا 

عداد الدالئل إللتعليم األولي و تنزيل اإلطار املنهاجي . والعمل على بمختلف وحدات التعليم األولي، في كل جهات اململكة

 .التأهيل التربوي للتعليم األولي التقليديوالحرص على  .بذلكالبيداغوجية الخاصة 

هداف التي سيتم التركيز عليها كذلك، إرساء نظام للحكامة لتدبير مجا  التعليم األولي من أجل تتبع سيرورة ومن بين األ 

 هذا الطور التعليمي.ملعيرة مرجعي وطني وضع إطار و  إنجاز البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي

 :تم العمل على اتخاذ التدابير التاليةيولتحقيق هذه األهداف 

  تحمل مهام التنسيق وتحقيق ت، مركزيا وجهويا وإقليميا ختص بالتعليم األوليت بنيات إداريةإحداث

 الطور التعليمي وتنزيل األهداف االستراتيجية للبرنامج الوطني لتعميم املتدخلين في هذااالنسجام بين كافة 

 ؛وتطوير التعليم األولي

  ريق بناء حجرات إضافية وتأهيل الحجرات الشاغرة وتجهيزها؛األولي عن طتوسيع العرض التربوي بالتعليم 
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 سجيل وال سيما تشجيع ت عدد األطفا  املسجلين بكل أنواعهوالرفع من  تشجيع الطلب على التعليم األولي

 خاصة؛األطفا  في وضعيات 

  ،من  يم األوليالتعل في مجا اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين املعنيين بقطاع التربية والتكوين

 : خال 

بين الوزارة واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة وجمعيات املجتمع  تأطير إبرام الشركات -

 املدني من جهة أخرى؛

تحقيق االنخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميم التعليم بضع اآلليات الكفيلة و  -

  .األولي، وتحسين خدماته

  عبر ملعيرة التعليم األوليمرجعي وطني وضع إطار: 

 العمومية؛إعداد دليل توجيهي خاص ببناء حجرات التعليم األولي   -

 ؛إعداد دفتر التحمالت لفتح وتوسيع بنيات التعليم األولي الخصوصية -

  ؛اعتماد نموذج بيداغوجي موحد األهداف والغايات خاص بالتعليم األولي -

-املربينو املربيات  كفايات-املاديةجودة التعليم األولي في جوانب: البنيات اعتماد نظام لتقييم   -

 املكتسبة من طرف األطفا ؛ التعلمات

 وضع نظام للتكوين األساس واملستمر للمربيات واملربين. -

  انون طبق مستجدات القالتعليم األولي لنصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بتأطير اوضع وتعديل-

 .الالزمة إعداد املراسيم والنصوص التطبيقيةمع اإلطار، 

 العرض املدرس ي وتحقيق إلزامية الولوج توسيع: 2املشروع 

 تقديم املشروع .أ

)خاصة املواد  51.17كما ورد بالقانون اإلطار  ،األهداف األساسية ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلميتنص 

 حقا بارهباعت التمدرس، سن في األطفا  لجميع بالنسبة إلزاميته وفرض جودة ذي التعليم ( على تعميم20و  19

ويعتبر الطفل بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام لألسرة؛  وملزما الدولة على وواجبا للطفل،

 ستة عشرة سنة.

 عم شراكات إطار في أو تيةالذا إمكاناتها على الدولة، اعتمادا على يتعين اإللزامي، التعليم تعميم أجل ومن

 ائلالوس جميع تعبئة ،سنوات ست يتعدى ال  أجل خال و آخرين شركاء وأي الخاص والقطاع الترابية الجماعات

 :التالية التدابير سيما وال…الالزمة

 ؛إعداد البرنامج التوقعي متعدد السنوات من الحاجيات املادية للمؤسسات التعليمية 

 ؛واملؤسسات العمومية والخاصة في تحقيق البرنامج املادي إشراك الجماعات الترابية 

 ؛توسيع شبكة املدارس الجماعاتية وانفتاحها على محيطها االقتصادي واالجتماعي 

 ؛ات من املوارد البشري إعداد البرنامج التوقعي متعدد السنوات من الحاجي  
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 ؛و تعبئة التمويالت الخارجية جديدةتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفعيل الية الشراكة ال 

 ؛تحديد الحاجيات ها فياعتماد  و وضع آلية التخطيط متعدد السنوات 

  األقاليم؛النقل الفعلي ملهمة التخطيط الى الجهات و 

  ؛إلنجازاتلتحضير آليات وعدة نظام التتبع الفعلي 

 ؛القيام بدورات تكوينية لألطر العاملة في مجا  التخطيط  

 ؛تعدد السنوات ومخرجات التخطيطم لبرنامج املادياملستمرة لوائمة امل 

 ؛يع العرض التربوي وستطوير الخريطة املدرسية ملواكبة ت 

 ؛إدراج التعليم األولي والدعم االجتماعي واملسارات واملسالك والشعب املحدثة في الخريطة املدرسية 

 ؛إعداد املساطر وآليات تفعيل إلزامية الولوج  

  ؛تتبع ومواكبة إلزامية الولوجتطوير نظام 

 ؛إعما  اإلطار التعاقدي بين اإلدارة املركزية والجهات لتحقيق اإللزامية  

 و الية التتبع إعما  اإلطار التشاركي. 

 

 النتائج املنتظرةاألهداف الخاصة و    .ب

 التالية:أهم األهداف و كذا النتائج املنتظرة حو  النقط تتمحور 

  ؛واملالية الالزمةالبشرية املؤهلة  وتوفير املواردتوسيع العرض املدرس ي من البناءات املدرسية 

  مة النقل الفعلي ملهمع  ،والجهوي واإلقليميمساطر وآليات التخطيط التربوي على الصعيد الوطني  تجويد

 ؛األقاليمالتخطيط الى الجهات و 

  ئة والتعاقدي لتحقيق إلزامية الولوج للتعليم املدرس ي للفاملؤسساتي العام  اإلطاروتوفير القانوني  اإلطارمراجعة

 ؛سنة 16 إلى 4العمرية من

والتكوين وتدارك النمو الديموغرافي، سيعمل  والتعليم التربية مؤسسات عدد في الحاصل الخصاص أما بخصوص سد

مليار  13مليار درهم ) 30بحوالي أولية تقدر  خال  عشر سنوات املقبلة بكلفة اجماليةمؤسسة  1943القطاع على بناء 

 70الى  مع الحاجة 2030-2021مدرس للفترة  ألف 170التربوية بحولي  باألطر ، وكذا تزويدها(2023-2021درهم للفترة 

 :2023-2021ألف مدرس للفترة 

  ؛2026في أفق سنة  مؤسسة للتعليم االبتدائي 83بناء 

  مع الحرص على انفتاح هذا النوع من املدارس على املحيط االقتصادي واالجتماعي ،مدرسة جماعاتية 237بناء 

 ؛2026في أفق سنة 

  ؛2026في أفق سنة  داخلية 261بناء و  تعليم الثانوي اإلعداديمؤسسة لل 667بناء 

  داخلية؛ 351بناء ، و2030في أفق سنة ي تعليم الثانوي التأهيلمؤسسة لل 952بناء 
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  من ألف  3و، 2021-2023للفترة )ة(  ألف مدرس 70إلى  مع الحاجة التربوية باألطر التعليميةتزويد املؤسسات

 لكل سنة. اإلداريةاألطر طر الدعم و أ

إيجابيا من بين  تمييزا الخصاص ذات واملناطق الحضري  شبه والوسط القروي بالوسط التمدرس كما يعد تخويل

 التالية: التدابير ذاتخااألهداف ذات األولوية، وعليه يتم 

 الخصاص؛ ذات واملناطق الحضري  والشبه لوسط القرويإعطاء األولوية ل 

 من عوالرف ودعمها، تطويرها على والعمل القروي، بالوسط سيما وال الجماعاتية املدارس تجربة نطاق توسيع 

 املدني معاملجت وجمعيات العمومية واملؤسسات الترابية والجماعات الدولة بين للشراكة اتفاقيات إطار في أدائها

 الخاص؛ والقطاع

 من خال   ،الخصاص ذات واملناطق القروية باألوساط مهامها ممارسة على واإلدارية التربوية األطر وتشجيع تحفيز

  .السكنلهم توفير 

ية والجهوية املحلمع األخذ بعين االعتبار املتطلبات  تخطيط التوقعي لحاجات املتعلمين وخصوصياتهم،إرساء نظام لل

 ، وتقوية قدرات األطر املختصة في املجا ، وذلك عبر:ملحيطهم االجتماعي واالقتصادي

  ؛تعدد السنوات وإرساء املساطر واآلليات لتفعيلهاالتربوي املالتخطيط عمليات مأسسة 

 ؛إحداث آلية لتأطير مسطرة توطين املؤسسات التعليمية 

  تطوير الخريطة املدرسية ملواكبةوكذا  لألطر العاملة في مجا  التخطيط املدرس يتطوير القدرات والكفاءات 

 ؛ع العرض التربوي توسي

 العرض التربوي  وسيعرساء اإلطار التعاقدي بين اإلدارة املركزية والجهات لتحقيق اإللزامية وتإ. 

 : تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم االجتماعي3املشروع 

 تقديم املشروع .أ

إن تحقيق تكافؤ الفرص يستوجب مواصلة جهود الوزارة الهادفة إلى التصدي للهدر واالنقطاع املدرسيين. وفي هذا اإلطار، 

ادية تجاوز املعيقات السوسيو اقتصفإن املشروع املتعلق ب"تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم االجتماعي" يهدف إلى 

ة املنحدرين ية وخاصو نظومة الترباملج األطفا  للتمدرس واالحتفاظ بهم داخل التي تحو  دون ولو  والجغرافية واالجتماعية

 منهم من األسر الفقيرة واملعوزة ومن املناطق ذات الخصاص.

 النتائج املنتظرةاألهداف الخاصة و  .ب

املرصودة  تدبير أمثل للموارد( 1لبلوغ الهدف العام للمشروع، فقد تم تحديد ثالثة أهداف خاصة وإجرائية تتعلق ب: )

( 3) ،تخويل تمييز إيجابي لفائدة الفئات االجتماعية الهشة واملجاالت الجغرافية ذات األولوية (2)، ملجا  الدعم االجتماعي

 تشجيع وتعبئة مختلف الشركاء من أجل االنخراط في مسلسل التنزيل امليداني ملنظومة الدعم االجتماعي.

نتظرة والتي يتعين العمل على تحقيقها لضمان بلوغ األهداف الخاصة واإلجرائية كما حدد املشروع مجموعة من النتائج امل

 السالفة الذكر. 
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 نظومة الدعمملإرساء نمط استهداف فعا  ومنصف ( 1وفي هذا اإلطار، فإن بلوغ الهدف اإلجرائي األو  يستدعي: )

جتماعي مع تحسين األثر على الفئات واملجاالت تدبير شفاف وناجع للموارد املرصودة ملنظومة الدعم اال ( 2، )االجتماعي

 .ضمان خدمات اجتماعية عن قرب، ذات جودة وسهلة الولوج من قبل الفئات املستهدفة( 3، إضافة إلى )املستهدفة

 يةذات األولو تحديد املناطق الجغرافية ( 1وارتباطا بتحقيق الهدف اإلجرائي الثاني للمشروع، يتوخى هذا األخير العمل على: )

الفئات االجتماعية املؤهلة لالستفادة من  تحديد( 2، )موضوعيةلالستفادة من خدمات الدعم االجتماعي بناء على معايير 

تطوير برنامج "تيسير" من أجل توسيع الدوائر الجغرافية واألسالك التعليمية ( 3، إضافة إلى )االجتماعيمنظومة الدعم 

 .والفئات االجتماعية املستفيدة

تحفيز وتشجيع الشراكات في مجا  الدعم االجتماعي ( 1وعالقة بالهدف اإلجرائي الثالث للمشروع، فإن تحقيقه يستلزم: )

إرساء وتفعيل آلية مشتركة لتتبع ومواكبة وتقييم ( 2، )في هذا املجا للحاجيات  محينة على املستوى الترابي بناء على خريطة

رصد وتثمين ورسملة الشراكات الناجحة في مجا  الدعم ( 3، باإلضافة إلى )جتماعيفي مجا  الدعم اال الشراكات املبرمة 

 .االجتماعي

 : تمكين األطفا  في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس4املشروع 

 تقديم املشروع .أ

انون ، وهم كما عرفهم القتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لألشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصةيعد 

 اإلطار، 
ُ
تخلى عنهم أو في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج، املقيمون بمؤسسات الرعاية األطفا  امل

االجتماعية، واألطفا  املقيمون باملراكز واملؤسسات املستقبلة لألحداث الجانحين، وأبناء األجانب الوافدين املوجودين في 

 .تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرصمن أهم الرافعات التي يستند عليها ، وضعية صعبة

في التعليم  همضمان حقل تعبئة جميع الوسائل املتاحة، واتخاذ التدابير الالزمة يهدف إلىومن هذا املنطلق، فإن املشروع 

ضمن مختلف مكونات املدرسة، واكتسابهم لكفايات تعليمية/تعلمية أساسية تمكنهم من االندماج  ،والتكوين الجيدين

  بسهولة في جميع األسالك التعليمية )أولي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي(.

ة ق، خال  أجل ثالث سنوات، مخططا وطنيا متكامال للتربية الدامجة لألشخاص في وضعية إعاالوزارةولهذه الغاية، تضع 

أو في وضعية خاصة، ضمن مختلف مكونات املنظومة، قوامه تعزيز وإرساء تكوينات مهنية وجامعية متخصصة في مجا  

 ، وذلك لتحقيق األهداف التالية:وتكوينهم، والسهر على تتبع تنفيذه وتقييمه األطفا تربية هؤالء 

  توفير املستلزمات  من خال  نوعية اإلعاقةإدماج األطفا  في وضعية إعاقة في املدارس، أخذا بعين االعتبار

 ؛الكفيلة بإنصاف األطفا  املعاقين وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراس ي إلى جانب أقرانهم

 بية الدامجة لتر لمخطط وطني  وتفعيل وضععبر  ،تربية وتكوين األشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة

 يمكن من: وضعيات خاصة لألشخاص في وضعية إعاقة، أو في

 ؛تكوين مدرسين متمكنين من التربية الدامجة 

 ؛إدراج التربية الدامجة ضمن برامج التكوين املستمر لألطر التربوية  

 ؛توفير مساعدين للحياة املدرسية 

 ؛تكييف االمتحانات وظروف اجتيازها مع حاالت األشخاص في وضعية إعاقة  
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  ؛املدني ومع املجتمعتعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي املكلف بالصحة 

  االنفتاح على شراكات أكاديمية مع مؤسسات أجنبية في سياق إرساء تكوينات في هذا املجا ، بمؤسسات

 جامعية مغربية من قبيل كلية علوم التربية.

 ؛محاربة التمثالت السلبية والصور النمطية عن اإلعاقة 

  أبناء الجالية املغربية املقيمة بالخارج من تعليم مواز.تمكين 

 النتائج املنتظرةاألهداف و  .ب

 :التاليةساسية األ حاور املعلى للتربية الدامجة لألشخاص في وضعية إعاقة الوطني  البرنامجيرتكز 

 ؛توسيع العرض املدرس ي ليشمل تدريجيا جميع مؤسسات التربية والتكوين 

  ؛البيداغوجي للتربية الدامجةتطوير النموذج 

 املساهمة في التعبئة املجتمعيةو  تطوير الحكامة. 

ربوية خريطة ت تحضير، سيتم توسيع العرض املدرس ي ليشمل تدريجيا جميع مؤسسات التربية والتكوينفي إطار و

تأهيل الفضاءات لوضع وتنفيذ معايير ، إضافة إلى استشرافية لتسجيل األطفا  في وضعية إعاقة بالتعليم األولي واالبتدائي

  ، وذلك من خال :والتجهيزات

 تدريجي للمؤسسات التعليمية لتصبح مؤسسات دامجة؛التأهيل العمل عل ال 

 توفير الولوجيات وكذا كراس ي املرافق الصحية الخاصة؛ 

 توفير األجهزة املكتبية والوسائل الديداكتيكية والسمعية البصرية الخاصة؛ 

  ارد البشرية الالزمةتوفير املو. 

ميذ في ساعدة على االحتفاظ بالتال امللولوج و ا لتيسيرتأمين خدمات اجتماعية  ، سيتمالعرض املدرس يباملوازاة مع توفير 

لى ع على أساس أن يتم ،حاليا يناملتمدرستوفير هذه الخدمات لصالح  على املدى القصير، وعليه سيتم وضعية إعاقة

تحديد نوعية خدمات الدعم يستند على  ،وتفعيل برنامج متعدد السنوات للدعم االجتماعيوضع ، املدى املتوسط

 على تمدرس املستفيدين. هإرساء آلية لتتبع ومراقبة وتقويم أثر ويمكن من  حسب طبيعة القصور  ،االجتماعي

  :فيتعين العمل على ،تطوير النموذج البيداغوجيأما بخصوص 

  ربية بلورة اإلطار املرجعي للت ، وذلك من خال خصوصيات األطفا  في وضعية إعاقةتكييف املناهج الدراسية مع

 ،الدالئل املنهجية واملصوغات التكوينية لفائدة األطر التربوية واإلدارية واألسر والجمعيات، وكذا الدامجة

من مرجعية الكفايات ضتفعيل ، و إعداد إطار مرجعي لتكييف املواد الدراسية باإلعدادي والثانوي باإلضافة إلى 

 ؛تفعيل املفكرة املوجهة للمسؤولين الجهويين واإلقليمينثم ، اإلطار املنهاجي للتعليم األولي
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 دمات خ، تمكن من توفير لتأهيل والدعماوارد ملقاعات ، من خال  توفير خدمات التصحيح والتقويم والتأطير

تغطية تم ت، على أساس أن التدخل السيكو معرفي، وكذا التدخل النفس ي االجتماعي، و التدخل الطبي وشبه الطبي

 ؛2027-2028في أفق السنة الدراسية  مؤسسات التعليم االبتدائيجميع 

  تطوير األطر املرجعية ، عبر خصوصيات األطفا  في وضعية إعاقةمع تكييف نظام التقويم واالمتحانات

وإجراءات تكييف املراقبة املستمرة على جميع املؤسسات تعميم تدابير ، مع لالمتحانات اإلشهادية ومالءمتها

لتحيين ا، باإلضافة إلى وضع معايير ملعالجة طلبات تكييف االمتحانات بتنسيق مع قطاع الصحة، و التعليمية

 ؛السنوي لدفاتر مساطر اجتياز االمتحانات اإلشهادية

  مأسسة إطار مرجعي وطني من خال   ، وذلكخصوصيات األطفا  في وضعية إعاقةمع تكييف آليات التوجيه

 ؛املشروع الشخص ي للتوجيه املدرس ي واملنهي وإعداد عدة، ملالءمة خدمات وأنشطة التوجيه

 تشجيع األنشطة الترفيهية والرياضية للتالميذ في وضعية، عبر تيسير وتعزيز ممارسة أنشطة الحياة املدرسية 

ية من تعبئة شركاء الحياة املدرس، باإلضافة إلى الحياة املدرسيةتشجيع تفاعلهم مع أقرانهم في أنشطة ، و إعاقة

 ؛تشجيع هؤالء التالميذ على االندماج في مختلف أنشطة وفعاليات املجتمع، و أجل تأهيل الفضاءات

 وضع برنامج سنوي للفحوصات الطبية املنتظمة وتتبع الحالة ، وذلك من خال  دعم أنشطة الصحة املدرسية

دعم األنشطة الهادفة إلى التكفل الطبي وتوفير التجهيزات الطبية ، زيادة على ذ في وضعية إعاقةالصحية للتالمي

العمل على مد هذه الشريحة ، و بشراكة مع قطاع الصحة واملركز الوطني محمد السادس للمعاقين وشركاء آخرين

  ؛ونات الغذائيةمن النقص في بعض املك موتحفظه ممن األطفا  بجميع املواد التي تقوي مناعته

 يــــــمراجعة وتحيين التوجيهات التربوية بالتعليم االبتدائ، عبر نشطة الرياضية والتربية البدنيةعم ممارسة األد ،

تكوين وتأهيل ، و إعداد عدة بيداغوجية خاصةلهذه الفئة، باإلضافة إلى  وطنية مدرسية وتخصيص بطولة

 ؛م إلى رياضة النخبة والرياضة الوطنيةهاملتميزين وتوجيهالتنقيب عن ، و الفاعلين التربويين

 ن تفعيل مجزوءة تكوي، من خال  تقوية كفايات وقدرات املتدخلين التربويين واإلداريين واألسر والجمعيات

 .األسر والفاعلين الجمعويينو  املدرسينو  األطر اإلداريةو  املفتشين

 وير الحكامةتطسيتم العمل في إطار هذا املشروع، على  البيداغوجي، النموذج تطويرباملوازاة مع توسيع العرض املدرس ي و 

 ، من خال :املساهمة في التعبئة املجتمعيةو 

 مراجعة النصوص املنظمة للهياكل التنظيمية للوزارة، عبر تقوية اإلطار القانوني لدمج األطفا  في وضعية إعاقة، 

إعداد قرار وزاري لتنظيم مساطر االمتحانات ، و من أجل تعزيز البنيات اإلدارية الخاصة بالتربية الدامجة

راكز مراجعة دفتر تحمالت امل، باإلضافة إلى اإلشهادية )الترتيبات التيسيرية وظروف التكييف والتصحيح(
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تعليم الخصوص ي من خال  مراجعة شروط التراخيص ودفاتر التحمالت لفتح مؤسسات ال، و املتخصصة

 ؛تضمينها تدابير تيسيرية

 ج إعداد نموذ، و وضع إطار تشاركي نموذجي للتربية الدامجة، عبر تطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة

ع اتفاقيات شراكة م، وعقد والجمعيات للتربية والتكوين اتفاقية إطار للشراكة بين األكاديميات الجهوية

، باإلضافة إلى توقيع مجموعة من االتفاقيات في إطار التعاون تية لتنزيل البرنامج الوطنيالجمعيات املوضوعا

 ؛الدولي

 اصلية بلورة خطة تو ، عبر توعية وتحسيس جميع املتدخلين بأهمية التربية الدامجة لألطفا  في وضعية إعاقة

ملصقات، نشرات، دالئل، ندوات، ربورتاجات، وصالت، )ترتكز على آليات تواصلية متنوعة ، وتعبوية ناجعة

لصور محاربة التمثالت السلبية وا، باإلضافة إلى اإلخبار والتحسيس تروم (قوافل تحسيسية، زيارات إعالمية، ...

  .تعبئة جميع الفاعلين والشركاء، و النمطية

 : تأمين التمدرس االستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية5املشروع 

 املشروعتقديم  .أ

امج تكميلية بر  في حاجة إلىمهما بلغت نجاعة وفعالية التعليم والتكوين النظاميين، تبقى نسبة من األطفا  والشباب 

فرص اإلنصاف وتكافؤ ال إهم وتحترم أساليب وإيقاعات تعلمهم، وذلك تحقيقا ملبدخاصة تتالءم مع خصوصياتوداعمة 

 سنة. 16إلى  4وإلزامية التعليم من 

سنة، خصصت  16التي تؤكد على إلزامية التعليم إلى حدود  51.17وفي هذا اإلطار، وتنفيذا ملقتضيات القانون اإلطار 

لذي " واتأمين التمدرس االستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية: "5 االستدراكي املشروعالتمدرس  الوزارة ملجا 

 .وتكافؤ الفرص" اإلنصاف" مجا  ضمن يندرج 

إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسما  البشري، ديباجته على  في 51.17القانون اإلطار وينص 

  ، من خال  املواد التالية:مستندة إلى ركيزتي املساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى 

واالنقطاع املدرسيين بكل الوسائل املتاحة، وإعادة إدماج املتعلمين املنقطعين عن الدراسة في إحدى محاربة الهدر ، 3املادة 

  ؛مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أو إعدادهم لالندماج املنهي

ميع االستدراكي لفائدة ج اإلطار على "...وضع برامج متكاملة ومندمجة للتمدرس-ينص القانون  ،من الباب الرابع :20املادة 

األطفا  املنقطعين عن الدراسة ألي سبب من األسباب، من أجل إعادة إدماجهم املدرس ي في منظومة التربية والتكوين 

 ؛”والبحث العلمي
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من الباب نفسه ينص على "وضع برامج للتحسيس واملواكبة النفسية واالجتماعية للمتعلمين قصد الحيلولة  :22املادة 

 دون انقطاعهم عن الدراسة وضمان متابعة مسارهم الدراس ي". 

 سنص على "وضع برامج خاصة ومالئمة للتربية غير النظامية، والسهر على تتبع تنفيذها، بهدف استدراك تمدر ت :23املادة 

  ”.جميع األطفا  املوجودين خارج املدرسة والعمل على تحيينها وتطويرها بكيفية منتظمة ومتواصلة

: 1ضمن مجا  التدخل رقم  2030-2015في إطار الرؤية االستراتيجية لإلصالح التمدرس االستدراكي يندرج مجا  و 

  "اإلنصاف وتكافؤ الفرص"، والرافعات التالية:

  يز ايجابي لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق ذات الخصاص؛: تخويل تمي3لرافعة ا

  : تمكين املتعلمين من استدامة التعلم وبناء املشروع الشخص ي واالندماج؛5الرافعة 

 : إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية. 7الرافعة 

الخاص على االنخراط في تحقیق أھداف التربیة غير النظامیة، واإلسھام في برامج  والتكوينالتعلیم  : تشجيع8الرافعة 

  .محاربة األمیة

 في تنفيذ هذا املشروع على مقاربتين تضمان أربعة مشاريع فرعية:عتمد يو 

 التي تعتمد على برنامج مدرسة الفرصة الثانية، ويتضمن: املقاربة العالجية 

 ؛األساسيةمدرسة الفرصة الثانية  .1

 .الجديد الجيل-الثانيةمدرسة الفرصة  .2

 التي تعتمد على برنامج اليقظة التربوية عبر التعبئة املجتمعية للحد من االنقطاع الدراس ي  املقاربة الوقائية

 ويتضمن:

 اليقظة التربوية عبر التعبئة املجتمعية؛ .3

 املواكبة التربوية. .4

 :مدرسة الفرصة الثانية األساسية.1

تمثل مدرسة الفرصة الثانية األساسية عرضا تربويا استدراكيا يوفر الحق في تربية وتعليم فئات األطفا  املوجودين خارج 

سنة وتتجسد الفرصة الثانية في صيغتين: صيغة "اإلدماج املباشر" للمنقطعين عن 13-8بين ما املدرسة املتراوحة أعمارهم 

من أجل  استدراكيتعبئة املجتمعية"، وصيغة "سلك دراس ي" للطفل" و"قافلة لالدراسة بفضل عمليتي من "الطفل إلى ا

الكفايات األساسية في القراءة والكتابة والحساب، والذي يتوج بإدماج الفئة املستهدفة في  بهذه الصيغةإكساب املسجلين 

دني بفتح تعاقدية مع جمعيات املجتمع املمستويات التعليم النظامي أو التكوين املنهي. وينفذ هذا البرنامج في إطار شراكات 

 أقسام بالفضاءات املتاحة محليا.

 :الجديد الجيل-الثانيةمدرسة الفرصة .2
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سنة، وهو ما ينص عليه  18-13الجيل الجديد اليافعين والشباب من الشريحة العمرية -تستهدف مدرسة الفرصة الثانية

سنة من حيث نوعية العرض  18-13لبرنامج النتظارات وحاجات الشباب امليثاق الوطني للتربية والتكوين. ويستجيب هذا ا

 التربوي ومسالك اإلدماج.

 :اليقظة التربوية عبر التعبئة املجتمعية.3

 تعتمد عمليتين للتعبئة والتحسيس:

 ملمدرسين اتهدف إلى تعبئة وتحسيس التالميذ والفاعلين التربويين واألطفا  غير : عملية من الطفل إلى الطفل

وأسرهم والفاعلين االجتماعيين بمحيط املؤسسات التعليمية بخطورة ظاهرة عدم التمدرس واالنقطاع عن 

 ؛الدراسة

 األطفا  غير املمدرسين وإدماجهم مباشرة أو توجيههم من أجل إعادة تسجيل  :عملية قافلة للتعبة املجتمعية

 .لبرامج الفرصة الثانية

 املواكبة التربوية  .4

برنامج وقائي يعمل على تقوية حظوظ االحتفاظ بتالميذ برامج التمدرس االستدراكي املدمجين بالتعليم النظامي،  هو

 وبالتالميذ املهددين باالنقطاع عن الدراسة، والفتيات املنتقالت من السلك االبتدائي إلى اإلعدادي بالعالم القروي.

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

تأمين التمدرس االستدراكي للجميع وتمكين املتعلمين من استدامة التعلم وبناء املشروع الشخص ي  املشروعيروم هذا 

 ، من خال  تحقيق األهداف التالية:لالندماج

 ؛واليافعين والشباب املوجودين خارج املدرسة األطفا املساهمة في تأمين تمدرس جميع  .1

 ؛درس ي وإرساء اليقظة التربويةتطوير البرامج الوقائية للحد من الهدر امل .2

 ؛الرفع من نجاعة برامج التدخل .3

 تعزيز تعبئة وانخراط الفاعلين والشركاء وتنويع مصادر التمويل. .4

 النتائج املنتظرة

 مدرس جميع األطفا  واليافعين والشباب املوجودين خارج املدرسةفي تأمين ت : املساهمة1الهدف 

  مفعل؛االستقطاب والتوجيه االستهداف و  

 ؛منفذ برنامج مدرسة الفرصة الثانية األساسية 

  ؛الجديد تم إرساؤها الجيل-الثانيةشبكة مراكز الفرصة 

 التمدرس االستدراكي مدرج في الخريطة املدرسية على الصعيد املركزي واملحلي. 

 : تطوير البرامج الوقائية للحد من الهدر املدرس ي وإرساء اليقظة التربوية2الهدف 

 ؛التربوية مفعلة باملؤسسات االبتدائية واإلعدادية اليقظة 
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 ؛برنامج املواكبة التربوية الداعمة للمؤسسات التعليمية تم توسيعه 

 : الرفع من نجاعة برامج التدخل3الهدف 

 ؛تدبير برامج التمدرس االستدراكي تم االرتقاء به  

 ؛النصوص التنظيمية املؤطرة لبرامج التدخل متوفرة 

  دخلين ، وقدرات املتاستدامة التعلمويتيح العرض التربوي متالئم مع حاجات وخصوصيات الفئات املستهدفة

 معززة؛

 التتبع والتقييم واملراقبة مفعل. 

 : تعزيز تعبئة وانخراط الفاعلين والشركاء وتنويع مصادر التمويل4الهدف 

  ؛البرامجلالنخراط في تمويل  تمت تعبئتهمالفاعلون والداعمون املحتملون 

 مع الهيئات والجماعات املحلية والترابية والفاعلين القطاعيين والجامعات ومؤسسات التكوين  اتشراك

 ؛والقطاع الخاص مفعلة

 معزز الدولي و الوطني  التعاون واالرتقاء ب لتواصلا. 

 على تحقيق املؤشرات األساسية التالية: يتم العمل 2030أفق يف

 %90  ؛في عمليات التعبئة والتحسيسمشاركة من املؤسسات التعليمية 

 110 سنويا؛شمولين بحمالت التواصل والتعبئة م والشباب غير املمدرسين، من األطفا ف ال آ 

   200 1  مفتوح؛لفرصة الثانية األساسلمركز ، 

 27 ؛الفرصة الثانية األساسبمدارس  ، مسجلسنوياتلميذة وتلميذ  ألف 

 140  مفتوح؛الجديد الجيل-الثانية للفرصةا مركز ، 

 15  ؛الفرصة الثانية الجيل الجديد، مسجل بمدارس سنوياتلميذة وتلميذ ألف 

 33 سنويا، مدمجين مباشرة بالتعليم النظامي؛ مدرسيناملاألطفا  غير  من األف 

 % 46  ؛محققة الثانيةقسام الفرصة بأاإلدماج نسبة 

 7  ؛مدرسين سنوياماألطفا  والشباب املنحدرين من الهجرة واللجوء  منآالف 

 8  التربوية سنويا من برنامج املواكبة )ة(ستفيدمآالف. 

 التأهيل املندمج ملؤسسات التربية والتكوين: 6املشروع 

 تقديم املشروع .أ
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شروع التأهيل ، يروم ميتعدى ثالث سنواتال ، وفي أجل الالزم والدعم والتجهيز التأطير والتكوين التربية مؤسسات تخويلل

 ئهان أدا، وفق معايير مرجعية لتحسيالقائمةؤسسات املإنجاز برنامج وطني لتأهيل  ،ملؤسسات التربية والتكويناملندمج 

 ، بغية تحقيق األهداف التالية:مردوديتها والرفع من

 والتكوين؛ التربية مؤسسات تأهيل 

 التعليمية؛ الفضاءات ومستعملي املجتمع طرف من التعليمية املؤسسة احتضان 

 لتكوينل الوطني املكتب منها العمومية واملؤسسات املدني املجتمع وفعاليات الجماعات مع الشراكات تطوير 

 املنهي؛

 املمتلكات؛ واحترام املدني والسلوك والتضامن األخالق قيم على التربية 

 رونقها.وجمالية  التعليمية املؤسسات صيانة دوام 

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

 التعليمية املؤسسات تهيئة إلعادة ومحلي وجهوي  وطني برنامج إطالق ، يتموالتكوين التربية مؤسسات تأهيلفي إطار 

 األدواتو  والتجهيزات التحتية البنيات من والتكوين التربية ملؤسسات املادية البنية استكما  ، باإلضافة إلىالقائمة

 التالية: ، وذلك من خال  التدابيرالفنية والتربية والدعم والتنشيط والتثقيف التعلم وفضاءات الالزمة، الديداكتيكية

 ؛باملاءوالفرعيات  الربط بالشبكة أو تزويد مؤسسات التربية والتكوين 

 ؛املتجددةبالكهرباء/الطاقات والفرعيات  الربط بالشبكة أو تزويد مؤسسات التربية والتكوين 

 ؛الربط بالشبكة الخارجية أو توفير شبكة داخلية للصرف الصحي 

 ؛بناء املرافق الصحية في إطار ميزانية الوزارة أومن طرف الشركاء العموميين أو الخواص 

 ؛بناء السياجات/األسوار في إطار ميزانية الوزارة أو من طرف الشركاء العموميين أو الخواص 

 ؛نالجوية بجميع مؤسسات التربية والتكوي والتقلباتواجهة مخاطر الفيضانات توفير املنشآت الفنية مل 

  تهيئة وإصالح وترميم الفضاءات التعليمية في إطار ميزانية الوزارة أومن طرف الشركاء العموميين أو

 ؛الخواص

 ؛توفير الولوجيات لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة 

  ترشيد وعقلنة استهالك املاء والكهرباء من خال  تزويد جميع مؤسسات التربية والتكوين باملصابيح

 ؛الشبكات الداخلية املهترئة وتجديدالكهربائية ذات الكلفة املنخفضة 

  توفير املكتبات والقاعات متعددة الوسائط وقاعات داعمة لألنشطة بأغلب مؤسسات التربية والتكوين

 ؛تدائياالببخصوصا 

  ؛تعويض البناء املفكك مع إعطاء األولوية للبناء املفكك الذي يتوفر على الصخر الحريري 

  ؛صالحة لالستعما الالتخلص من الفضاءات املهجورة وغير 

  ؛لحجرات الدراسية والداخلياتباتعويض التجهيزات املدرسية املتالشية 
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  املعدات الديداكتيكية أو تعويضهاترميم وإصالح. 

 الولوجيات يصتخص ، يتم العمل في إطار هذا املشروع، علىوالتكوين التربية ملؤسسات املادية البنية استكما باملوازاة مع 

إنجاز تجهيزات ملالءمة الفضاءات ، وذلك من خال  إعاقة وضعية في األشخاص لفائدة للتمدرس املالئمة والشروط

 عمد، باإلضافة إلى في إطار ميزانية الوزارة أومن طرف الشركاء العموميين أو الخواص هذه الفئة،التعليمية لحاجيات 

 .القروي بالوسط سيما ال التربويين للفاعلين الالئق السكن برامج

 العمل علىو  التعليمية الفضاءات ومستعملي املجتمع طرف من التعليمية املؤسسة احتضانكما يهدف املشروع أيضا إلى 

 ها، وذلك من خال  اتخاذ التدابير التالية:فضاءاتتزيين 

  تهيئة املدخل الرئيس ي للمؤسسة التعليمية من فضاءات الحراسة وأماكن وقوف السيارات ...؛ 

 ؛والورود ورسومات حائطية...إلخ وعالمات التشوير وضع تجهيزات جمالية 

 ؛تأثيث الساحات بمقاعد للتالميذ وسلة املهمالت وإنارة 

  ؛الجنبات الداخلية املهملة باملؤسسات التعليمية باألغراستهيئة 

 والتشجير.ومنطقة  تهيئة املساحات الخضراء 

 للتكوين وطنيال املكتب ضمنها من العمومية واملؤسسات املدني املجتمع وفعاليات الجماعات مع الشراكات تطويروفي إطار 

 .بجميع املؤسسات التعليميةحمالت تحسيسية لفائدة الشركاء تنظيم  ، سيتماملنهي

 قيم على لتكوينل برامج وضع ، سيتماملمتلكات واحترام املدني والسلوك والتضامن األخالق قيم على التربيةأما بخصوص 

، امةالع واملنشآت التجهيزات واحترام الحسن والتصرف العامة املصلحة قوامها املدني والسلوك والتضامن األخالق

، مع العمل دنيامل والسلوكأيام تحسيسية حو  العناية بالفضاءات التعليمية  وتنظيموصالت إشهارية باإلضافة إلى إعداد 

ودورات قات تنظيم مساب، و املمتلكات واحترام املدني والسلوك والتضامن األخالق قيم على التربيةخاصة ب إنشاء نوادعلى 

 ؛والوقاية املدنية ..........( شركاء املؤسسة )وزارة الصحة واألمن الوطنيوتعبئة  تحسيسية

 التربويينو  التربوية لإلدارة محفز قانوني إطار وضع، يستدعي رونقها ةوجمالي التعليمية املؤسسات صيانة دوامكما أن 

، التربوي  الشأن مستجدات مع املدرسية البناءات معايير مالءمة ، باإلضافة إلىصيانتها وديمومة املمتلكات على للحفاظ

 .الصيانة الوقائية ملؤسسات التربية والتكوينوإرساء 

 على: يتم العمل 2021-2022 الدراس ي املوسم أفق في

 ؛التعليمية وجميع املؤسساتالفرعيات  من80 %تحقيق نسبة الربط بالشبكة أو التزود باملاء لحوالي 

    وجميع املؤسسات لفرعيات با %95تحقيق نسبة الربط بشبكة الكهرباء أو توفير األلواح الشمسية

 التعليمية؛

  من %90لجميع املؤسسات التعليمية و الربط بالشبكة الخارجية أو توفير شبكة داخلية للصرف الصحيإنجاز 

 الفرعيات؛ 
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  ؛التعليمية وجميع املؤسساتمن الفرعيات 90 %صحية لتغطيةبناء سياجات ومرافق 

 لب ذلك؛التعليمية التي تتطمؤسسات للالجوية ات توفير املنشآت الفنية ملواجهة مخاطر الفيضانات والتقلب  

  ؛الضرر  طةواملتضررة ومتوسإصالح وترميم كافة الفضاءات الوظيفية ملؤسسات التربية والتكوين املتضررة جدا  

 من التغطية؛100 %توفير الولوجيات لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة لتحقيق نسبة 

  تجاوز تنسبة تغطية ببتدائية اال رس ادباملبناء املكتبات والقاعات متعددة الوسائط وقاعات داعمة لألنشطة  % 

 ؛50

 توفير  ،ذي يتوفر على الصخر الحريري للمع إعطاء األولوية  التعليمية،املؤسسات بجميع  تعويض البناء املفكك

 ؛مديرية إقليمية معنية 27التابعة    املؤسسات التعليميةبجميع التدفئة 

  جميع املؤسسات التعليميةبالصيانة الوقائية توفير. 

 : تطوير وتنويع التعليم الخاص7املشروع 

 تقديم املشروع .أ

 إطار فيي للتعليم العموم اجعل التعليم الخاص شريكو  ،املدرس ي الخصوص ي العرضتطوير وتنويع  يهدف هذا املشروع إلى

ليم والتكوين ؤسسات التربية والتعمل وحتى يتسنى تحقيق أهداف اإلصالح.ل مع باقي مكونات املنظومة والتكامل التفاعل من

ة من اتخاذ مجموعيتعين . من الوفاء بالتزاماتهااالضطالع بدورها كطرف فاعل في اإلصالح، و  التابعة للقطاع الخاص

واإلكراهات  الصعوبات االعتبارأخذا بعين  ،الفرص تكافؤ اقنط فيالتدابير لتحفيزها وتشجيعها وضبط معايير جودتها 

 :فيتتمثل  التعليمالتي يعرفها هذا النوع من 

  مراجعة نظام الترخيص واالعتماد واالعتراف بالشهادات، ومنظومة املراقبة والتقييم املطبقة على املؤسسات

املذكورة، من أجل ضمان تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبالدالئل املرجعية ملعايير 

 ؛51.17 اإلطار–الجودة املشار إليها في القانون 

 حفيزي لتمكين هذه املؤسسات من املساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم وضع نظام ت

اإللزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، واملساهمة في برامج محاربة األمية، وال سيما باملجا  القروي 

 حضري واملناطق ذات الخصاص؛الوشبه 

  والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم  رسوم التسجيل والدراسةوتقنين تحديد ومراجعة

 والتكوين الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم.

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

 الجودةو  الحكامة معايير فيه املذكور، تراعى والقطاع الدولة شامل بين استراتيجي تعاقدي وضع إطاريروم هذا املشروع 

 التكوين،و  التربية منظومة تطوير في الخاص القطاع مساهمة ويحدد .واملردودية التمدرس وتكاليف الجغرافي والتمركز

 التوازن  بادئم مراعاة مع والتكويني، والتعليمي التربوي  العرض وتنويع جودتها، وتحسين وتمويلها، مردوديتها، من والرفع

 .املدرسية لبنياتل بالنسبة الخصاص ذات املناطق وأولوية الترابي، الصعيد على املجالي
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 التعاقدية زاماتااللت تنفيذ إطار في املذكور، القطاع منها يستفيد أن يمكن التي التحفيزية والتدابير اإلجراءات يحدد كما 

 .الدولة وبين بينه املبرمة

ي تقديم ف شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص وتحدد بنص تنظيمي

عيات الخاصة واملوجودين في وض االحتياجاتوي ذو أبناء األسر املعوزة، فائدة ل ،وال سيما باملجا  القروي ،خدماتها باملجان

ملجان توفير التمدرس باوتكافؤ الفرص في الولوج إلى املدرسة واملساهمة الفعلية في  اإلنصاف إمع مراعاة مبد، خاصة

 لةاملؤه واإلدارية التربوية األطر من حاجياتها بتوفير سنوات 4 يتعدى ال أجل في املؤسسات، تلتزم هذه كما لفئات املذكورة.ل

 .لديها للعاملين املهنية الكفاءات من الرفع على باستمرار والعمل والقارة

بشكل يجعلها  ،الخاصمراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية املؤطرة للتعليم العمل على  يتعيناإلطار، وفي هذا 

ير وآليات تداب تعزيز. كما ينبغي م في ضمان جودة الخدمات التربويةتساهو تساير التحوالت الهامة التي عرفها القطاع 

 وذلك من خال : ،مراقبة وتأطير مؤسسات التعليم الخاص

 تحيين وإعادة النظر في آليات تأطير ومراقبة هذه املؤسسات؛ 

  تدقيق املساطر املعتمدة من أجل معاينة وضبط املخالفات املرتكبة من طرفها؛ 

   تقنين عملية لجوء بعض املؤسسات إلى االستعانة بكتب ومقررات دراسية غير تلك املعتمدة بالتعليم العمومي؛ 

 ؛هذا القطاع وضع نظام خاص لالفتحاص املنتظم البيداغوجي والتدبيري ملؤسسات 

تأهيل العرض التربوي الخاص والحد من الصعوبات واإلكراهات التي يعاني منها سواء في عالقته ينبغي أيضا العمل على 

العمومي  قبمبادئ املرفضرورة التزام مؤسساته  االعتبارمع األخذ بعين  ،بآباء وأولياء التالميذ أو عالقته باإلدارة الوصية

 ، وذلك من خال  مجموعة من التدابير نذكر منها:ومقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية املؤطرة لعملها

  ؛التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التعليم الخاص رسوم وتقنين تحديد ومراجعة 

 من أجل الحد ،ن طرف مؤسسات التعليم الخاصتقنين استفادة آباء وأولياء التالميذ من الخدمات املقدمة م 

 ؛بين الطرفين على هذا املستوى العالقة من بعض الصعوبات التي تشوب 

  جميع وحقوق  واجبات من أجل تحديد ،خاصةال تعليميةال اتؤسسللم نموذجي داخلي نظام إصدارالعمل على 

 .التعليمية اتاملؤسسهذه فضاء  داخل التربوية العملية في املتدخلين

تدابير تحفيزية متنوعة تساهم في توجيه االستثمار في التعليم الخاص على مستويين: املستوى الجغرافي ومستوى  اعتمادمع 

وذلك بتشجيع االستثمار في التعليم الخاص باملناطق التي تعرف ضعفا وخصاصا في هذا النوع من  ،األسالك التعليمية

إحداث أسالك التعليم الثانوي واألقسام التحضيرية والتعليم  علىأيضا  هتشجيع، و وياالستثمار والسيما املجا  القر 

ا على والعمل أيض .إعداد دفاتر تحمالت جديدة حسب نوعية االستثمار التربوي ومواصفاته ومجاله الجغرافيو التقني. 

لشروط يحدد او من خال  وضع إطار تعاقدي يجمع اإلدارة بهذه املؤسسات  ،واملزايا التحفيزاتهذه تقنين االستفادة من 

ستشراف نماذج ايتعين العمل على كما الواجب توفرها في املؤسسات املستفيدة واألهداف الواجب عليها االلتزام بتحقيقها. 
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بشأن تطوير التعليم الخاص وتعزيز مساهمته في تعميم التعليم والرفع  ،جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

 من جودته.
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جودة التربية والتكويناالرتقاء ب

تطوير النموذج البيداغوجي 

ارات تجديد مهن التربية والتكوين واالرتقاء بتدبير املس

املهنية 

االرتقاء بالحياة املدرسية 

االرتقاء بالرياضة املدرسية

وتطوير نظام التقويم والدعم املدرس ي تحسين

واالمتحانات

إرساء نظام ناجع للتوجيه املبكر والنشيط املدرس ي

واملنهي والجامعي 

ت تطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاال 

في التعليم 
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 التربية والتكوين االرتقاء بجودةالثاني:  جا امل

 التعريف باملجا   .1

بل كذلك  ،الجودة وداللة أن الحق في التعليم ال ينبغي أن يضمن فقط الولوج العاد  واملنصف إلى املدرسةينسجم مفهوم 

ملتعلمين اين تمكفي مدى قدرتها على التربوية  ةمو نظجودة املمن هذه الزاوية، تتجلى و  .االستفادة من تعليم موفور الجودة

 تملك للكفايات املعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانيةعبر أفضل  ،همواملتعلمات من تحقيق كامل إمكانيات

 وذلك عبر، يةالوطنية والكونقيم ين بالبرموزه، ومتشبع ينبروح االنتماء للوطن ومعتز  ينمتشبث ، وعلى جعلهمواإلبداعية

ا وتنظيماتها، ها وغاياتها، وفي بنياتهونقالت نوعية في كل ما يرتبط بأداء املدرسة املغربية: في أهداف ،إحداث تغييرات جوهرية

 .ألجل الرقي باألداء على جميع األصعدة ،وفي مناهجها وأساليب اشتغالها، وفي طرق تدبيرها

قيق ضمان للنجاعة وتحكغاية مثلى لكافة مكونات منظومة التربية والتكوين و كوهو ما يعني تحقيق الجودة الشاملة  

 املردودية.

 الوضعية الراهنة .2

تحسين  شملت مجا  ،ساهمت في تحقيق العديد من املكتسبات ،منظومة التربية والتكوين عدة مبادرات إصالحية عرفت

واستشراف مرحلة مستقبلية تمكن من مباشرة  هذه األخيرة مما أضحى يشكل شرطا موضوعيا لترصيد ،الجودة

 . االرتقاء بجودة املنتوج التربوي الهادفة إلى  ،االستحقاقات القادمة

 ،تطوير النموذج البيداغوجي أحد املداخل األساسية إلصالح املناهج التعليمية وتحديثها تربويا وقيميا شكل ورشفقد 

مما يجدر معه ترصيد مكتسبات   وذلك تماشيا مع التطورات والتحوالت املجتمعية واملعرفية املحلية والعاملية الحديثة.

 .هاتدريسطرق التجديدات التي عرفتها مختلف املواد الدراسية و النموذج البيداغوجي القائم وإدماج 

علق وبالخصوص فيما يت ،العمل على تصحيح االختالالت التي تم رصدها خال  املمارسة الصفيةباإلضافة إلى ذلك، 

 للتشغيل. ةوبالقابليبضعف التعلمات األساسية بالسلك االبتدائي وتعلم اللغات األجنبية وربط التعليم بالتكوين 

من جهة أخرى، وعلى مستوى االرتقاء بالحياة املدرسية باملؤسسات التعليمية، شكلت التربية على قيم الديمقراطية 

خيارات  ،واملواطنة الفاعلة وفضائل السلوك املدني والنهوض باملساواة بين الجنسين ومحاربة كل أشكا  التمييز على الدوام

ء مدرسة املواطنة. وقد تم تنزيل هذه الرؤية عبر مجموعة من اآلليات والبرامج التي جعلت استراتيجية ال محيد عنها إلرسا

من النهوض بمنظومة القيم وتعزيز الوساطة في فض النزاعات داخل الوسط املدرس ي مرتكزها األساس، نخص بالذكر 

تنويع تكوين، وإحداث األندية التربوية و إرساء مراكز اإلنصات والوساطة، وتوسيع قاعدة مؤسسات التفتح للتربية وال، هنا

موضوعات اشتغالها وتنظيم مجموعة من التكوينات في هذا الصدد، عالوة على وضع آليات للمواكبة والتتبع والحرص على 

باعتباره اآللية املنهجية الضرورية التي ستمكن من بلوغ استقاللية املؤسسات التعليمية، وضبط  ،توطين مشروع املؤسسة

الت التدخل وفق مقاربة تدبيرية تخو  مجالس التدبير كافة الصالحيات لتجاوز املعيقات ووضع املخططات ورصد مجا

 الوسائل الضرورية لتحقيق األهداف املسطرة لكل مؤسسة تعليمية.
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ك مسالومواكبة للجهود املبذولة لالرتقاء بالرياضة املدرسية، تم إحداث مسارات دراسية مندمجة "رياضة ودراسة" و 

جريبي بالسلك الثانوي بشكل تاملذكورة انطالق العمل باملسالك  حيث تمبالتكوين املنهي وبالتعليم العالي لفائدة الرياضيين. 

 2019-2020اإلعدادي وبالسلك الثانوي التأهيلي على مستوى أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين خال  املوسم الحالي 

يمية واملؤسسات التعليمية املعنية باحتضان هذه املسالك وبتنسيق تام مع املصالح الجهوية بعد تحديد املديريات اإلقل

 على أن يتم التعميم تدريجيا خال  ثالث سنوات بباقي الجهات. ،لقطاع الشباب والرياضة

، ومة ككلتعكس جودة املنظيعد من الركائز األساسية التي والذي  ،تكوين األطر العاملة باملنظومة التربويةكما شهد مجا   

 وين األساسللتكجديدة هندسة ، قفزات مهمة. وذلك من خال  إرساء ال سيما ما يرتبط بمهننة وتأهيل الفاعلين التربويين

في املجا   مأسسة البحث العلميو إرساء عدة منصات للتكوين عن بعد و  وتوسيع مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية لألساتذة

 .ة والتكوينياكز الجهوية ملهن التربالتربوي باملر 

 ،إن جل التقارير التي تناولت مسألة التكوين ببالدنا تكاد تتفق حو  اإلشكاليات الكبرى التي يعرفها هذا املجا رغم ذلك، ف

ملهنية، اال سيما ما يرتبط بمهننة وتأهيل الفاعلين التربويين )تدبير الخصاص، إشكالية مالءمة األدوار واملهام والكفايات 

ي في عالقتها .(، وكذا اإلشكاليات املرتبطة بتقييم األداء املنه...قيمي للمهن التربوية وأخالقياتهااإلشكاليات املتعلقة بالبعد ال

مردودية مؤسسات التربية والتكوين، فضال عن النقائص التي تعتري التكوين األساس واملستمر على صعيد مجموعة من ب

 املجاالت.

فتها بأهمية مركزية في مختلف البرامج اإلصالحية التي عر كذلك حظي موضوع تقويم مكتسبات املتعلمين واملتعلمات ولقد 

م جديد من خال  بلورة وإرساء نظااملراجعة الشاملة لنظام التقويم واالمتحانات،  املنظومة التربوية. ويتجلى ذلك في ورش

 ،ويمية للتصديق املرحلي على التعلمات األساسية في املستويات االنتقاليةيستند إلى إحداث محطات تق ،لتقويم التعلمات

  وربطها بالدعم التربوي اإللزامي.

ال زالت الدراسات التقويمية الوطنية والدولية تكشف عن  إال أنه وعلى الرغم من أهمية املجهود املبذو  في هذا الصدد،

القدرات الحالية للمدرسين واملدرسات في مجا  تقويم  كما أن ،ساسيةأداء التالميذ املغاربة في الكفايات األ  عتواض

  التعلمات قد ال تسعف في الترجمة الفعلية لألهداف املرتبطة بتطوير املمارسات وفق املنظور الجديد للتقويم ولوظائفه.

فقد اكتس ى أهمية بالغة في مجا  الجودة، وذلك ملا له من أدوار طالئعية في  ،وفيما يهم التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي

مواكبة ومساعدة املتعلمين في بناء مشاريعهم الشخصية وتحديد اختياراتهم الدراسية واملهنية بناء على ميوالتهم 

 وقدراتهم، وتأهيلهم لالندماج االجتماعي واملنهي.

فالعمل باملشروع الشخص ي للمتعلم ال يزا  في سنته األولى من املأسسة، رغم وجود تجارب متنوعة ومحدودة، وتوفر عدد 

 الوظيفة التوجيهية للمؤسسة التعليمية ما زا كما أن مهم من الُعدد التربوية الداعمة وغير املعممة على الصعيد الوطني. 

ل التخصص ي ألطر التوجيه التربوي فقط وفي املساطر اإلدارية الجاري بها العمل في في العم محصورةها باعتبارها إليُينظر 

رجعية ال تزا  تقدم في غياب وثائق مالتي الخدمات التخصصية للتوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي  ناهيك عنهذا املجا . 

يه ميذ بالتعليم الثانوي من طرف أطر التوجتؤطرها وتحدد معايير جودتها ونجاعتها. وال يزا  معد  التأطير الوطني للتال 
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تلميذ لكل إطار في التوجيه التربوي(. وانخراط األسر واملؤسسات املهنية واالقتصادية  2900التربوي منخفضا )أكثر من 

رغم وجود بعض املبادرات  ،ومختلف القطاعات الحكومية لدعم املجهودات املبذولة في هذا املجا  ال يزا  محدودا

 فرقة.املت

ط حياة الفرد، وسعيا إلعداد وتأهيل مواطن ينخر  فيواعتبارا لدورها املركزي  ،املعلومات واالتصاالت تكنولوجياأما ما يهم  

بيسر في مجتمع املعرفة، فقد تم إيالء هذا الجانب اهتماما خاصا. وذلك من خال  إدماج ناجع لتكنولوجيا املعلومات 

ذ في مجا  يمنذ الشروع في تصور املناهج والبرامج واملواد وتنمية وتطوير كفايات التالم ،واالتصاالت في املقاربة املنهاجية

برنامج  ما أنجزته الوزارة من خال  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم. ومن أبرز ما تحقق في هذا املجا 

جيني الذي يحرص على إعداد برامج ومناهج تدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى تنظيم مسابقات ومباريات 

اجات الرقمية لألطر التربوية، إضافة إلى توفير تكوينات حضورية وتكوينات عن بعد لفائدة من شأنها تثمين اإلنت ،وطنية

هذا دون إغفا  املجهودات املسخرة على مدى سنوات لتجهيز واستكما   ؛األطر التربوية حو  إنتاج وإدماج موارد رقمية

 تجهيز املؤسسات التعليمية بما يلزم من عتاد معلومياتي.

اإلشهادية  يم جودة التربية والتعليم، سنقتصر في هذه الوضعية على مقاربتها من خال  نتائج اإلمتحاناتأما بخصوص تقي

 ونسب االكتظاظ والتي تعكس ظروف وجودة التلقين داخل الفصو  الدراسية.

 

 ن، أ2018-2019و 2016-2017يتضح من خال  نسب النجاح املحققة من طرف التالميذ خال  الفترة املمتدة ما بين 

شهد سوى تقدما بينما لم ي ،مستوى تحصيل التالميذ تحسن تدريجيا بوتيرة ملحوظة بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي

  طفيفا بالنسبة لسلكي التعليم االبتدائي واإلعدادي.

جاهدة من أجل الحد من  عملت الوزارةمستويات مقلقة في السنوات األخيرة،  والتي سجلت االكتظاظنسب  وبخصوص

مع حسن توزيعها واستعمالها  ،تفاقم هذه الظاهرة، وذلك بتوفير املوارد الضرورية من حجرات دراسية وأطر تربوية
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سلكي ليعود إلى االرتفاع بالنسبة ل 2017-2018 موسم برسم نسبهذه ال في كبير انخفاضمكن من تسجيل  مما ،وتدبيرها

 .2018-2019 برسم السنة الدراسية والتأهيليالتعليم الثانوي اإلعدادي 

 

 الثانوي اإلعدادي، الثانوي التأهيلي ،االبتدائي ألسالك التعليمية:باباألقسام التعليمية  االكتظاظنسب 

       
 19-2018 18-2017 17-2016 باألقسام  عدد التالميذ

 %3,4 %5,8 %10,6 سلك االبتدائي-[ تلميذ)ة( 44-41] 

 %1,0 %1,5 %8,3 سلك االبتدائي-[ تلميذ)ة( 45-50] 

 %0,0 %0,1 %3,3 سلك االبتدائي-تلميذ)ة( وأكثر  51  

 %9,9 %7,8 %30,2 الثانوي اإلعدادي-[ تلميذ)ة( 44-41]

 %1,7 %0,7 %17,5 الثانوي اإلعدادي-[ تلميذ)ة( 45-50]

 %0,0 %0,0 %1,1 الثانوي اإلعدادي-تلميذ)ة( وأكثر  51

 %7,1 %5,3 %18,4 يالتأهيلالثانوي -[ تلميذ)ة( 44-41] 

 %1,0 %0,5 %9,8 يالتأهيلالثانوي -)ة( ذ[ تلمي45-50] 

 %0,0 %0,0 %0,8 الثانوي التأهيلي-)ة( وأكثر تلميذ 51

 

سنة املسجلة  53.5 %النسبة منفقد ارتفعت  ،لسلك الثانوي التأهيليبا لتالميذ املوجهين إلى املسالك العلميةأما بالنسبة ل

قدر  اتراجعالتي عرفت شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية على حساب  ، وذلك2018-2019سنة  56.8 %إلى 2017-2016

 .1.2 %هنية اتسمت بزيادة قدرت بامللشعب نفس الفترة، كما أن نسبة ا خال  4.4 %ب
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 األهداف العامة .3

كأحد  ،جعلت "الجودة " عنوانها األكبر، ومدار كل الفصو  والدعاماتواستحضارا لتوجهات الرؤية االستراتيجية التي 

املكانة كذا و األسس الناظمة التي تقوم عليها املدرسة الجديدة، إلى جانب اإلنصاف وتكافؤ الفرص واالرتقاء بالفرد واملجتمع. 

 املجا  تحقيق األهداف التالية: ، يروم هذازة تستند عليها املدرسة الجديدةلقانون اإلطار للجودة كركياالتي خصها 

 تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار؛ 

 من خال  الرفع من جودة تكوينهم وتحسين تدبير مساراتهم املهنية؛ ،تطوير أداء الفاعلين التربويين 

  ومواطنة؛متجددة ومنصفة مدرسة دعم وتنويع أنشطة الحياة املدرسية من أجل إرساء 

  تمكن الرياضيين املمدرسين من تكوين رياض ي معرفي وثقافي مندمج ومتوازن « رياضة ودراسة»إحداث مسالك

  ؛ومتكامل

 التشخيصية والتكوينية واإلشهادية  اتجعل نظام التقويم واالمتحانات يراعي الوظائف األساسية للتقويم

 لنتائج؛ اويضمن نجاعة ومصداقية وموثوقية 

 الجامعي بهدف مواكبة ومساعدة املتعلمين في بناء مشاريعهم اإلرشاد ام التوجيه املدرس ي واملنهي و مراجعة نظ

 ؛الشخصية وتحديد اختياراتهم الدراسية واملهنية بناء على ميوالتهم وقدراتهم

 .تأمين التعلم مدى الحياة واالنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع املعرفة 
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حصة الشعب التعليمية بسلك الثانوي التأهيلي: 8رسم بياني رقم 

اآلداب و العلوم اإلنسانية التعليم األصيل الشعب العلمية الشعب التقنية الشعب المهنية
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 توصيف مشاريع املجا  .4

 تطوير النموذج البيداغوجي: 8املشروع 

 تقديم املشروع .أ

( 2014أكتوبر10ته من الخطاب امللكي في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة )ييستمد هذا املشروع مرجع

مجهودات   ذب تطلبوهو مشروع ي .حيث أكد على مواصلة القطاعات املعنية برامجها اإلصالحية دون توقف أو انتظار

البيئة  وكذاطرق التقويم، و وسائل التعليم، و املقاربات البيداغوجية والتدريسية، و على عدة أصعدة )تطوير البرامج، 

ب االنتظارات ة التطور حسيتميز بقابلينه أكما  .واستثمار نتائج البحث التربوي(املدرسية وإدماج األنشطة غير الصفية، 

ال يمكن  "جيتطوير النموذج البيداغو "شروع ماه املدرسة، حاال او بعد حين. وبالتالي فنتائج املجتمعية التي سيعبر عنها اتج

مهام اللجنة  وهذا من ،كلما كان ذلك ضروريا ،ن تكون تراكمية مع وضع آليات لتقييم النتائج الفعلية وتصحيح املسارأإال 

ن امج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكويالتي ستعنى بالتجديد واملالءمة املستمرين ملناهج وبر  الدائمة

 .والبحث العلمي

من خال  توخيه  ،أحد مداخل إرساء الجودة في منظومة التربية والتكوينيعد  مشروع تطوير النموذج البيداغوجي إن

غربية ملكونات املدرسة املإرساء هيكلة جديدة عبر  ،بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار إقامة نموذج

 فيديناملست التالميذ أعداد من والرفعمع العمل على التمكن من اللغات الرسمية  ،وتجديد النموذج البيداغوجي القائم

 على املتوجين كذاو  واملقاوالتي، التكنولوجي التكوين من املستفيدين وأيضا األجنبية، للغات واملتقنين اللغوي  التناوب من

 .STEMتجديد تعليم وتعلم العلوم والتكنلوجيا والرياضيات باإلضافة إلى ، الدولية املسابقات صعيد

جنسين وتعزيز قيم املواطنة والديمقراطية واملساواة بين ال إلى اإلدماج الفعلي للثقافة في املدرسة املغربية كذلك، يهدفكما 

والنهوض  من االرتقاء بالتعليم التقني ،الشغل وما يتطلبه ذلك عالوة على تعزيز االندماج في سوق  في املنظومة التربوية،

 بالبحث التربوي وحفز النبوغ والتفوق املدرسيين.

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

 إرساء هيكلة جديدة ملكونات املدرسة املغربية .1

  ؛51-17مالءمة هيكلة املدرسة املغربية مع ما ورد في القانون اإلطار 

  الجسور واملمرات بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوينتفعيل. 

 تجديد النموذج البيداغوجي القائم .2

 ؛إعداد وتفعيل اإلطار املرجعي للتعليم األولي 

 ؛تجديد وتطوير املنهاج الدراس ي للسلك االبتدائي 

 ؛دائيإعداد وتفعيل العدة البيداغوجية املواكبة للمنهاج الجديد لسلك التعليم االبت 

 تجديد وتطوير املنهاج الدراس ي للسلك الثانوي اإلعدادي. 
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 التمكن من اللغات الرسمية وتعزيز التحكم في اللغات األجنبية .3

 ؛تطوير منهاج اللغة العربية 

 ؛تطوير منهاج اللغة االمازيغية والعمل على تعميمها 

 ؛تفعيل التناوب اللغوي بسلكي التعليم االولي واالبتدائي 

  ؛املواد العلمية والتقنية باللغات األجنبية في سلكي التعليم الثانوي تدريس 

 ؛الرفع من مستوى إتقان التالميذ للغة الفرنسية 

 ؛الرفع من مستوى استخدام التالميذ للغة اإلنجليزية 

  سة باللغة َدرَّ
ُ
رنسية من الفالرفع من مستوى تمكن مفتش ي وأساتذة اللغة الفرنسية وأساتذة املواد العلمية امل

 .هذه اللغة

 STEM والرياضيات والتكنلوجيا العلوم وتعلم تعليم تجديد .4

  مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا بسلكي التعليم االبتدائي واالعدادي باعتماد نهج التقص ي

 .STEMحسب مقاربة 

 املنظومة في ينالجنس بين واملساواة والديمقراطية املواطنة قيم وتعزيز  املغربية املدرسة في للثقافة الفعلي اإلدماج. 5

 . التربوية

 ؛تفعيل األرضية املواطنة في املنهاج الدراس ي وفي املمارسات الصفية 

 العمل على ضمان حضور وازن للبعد الثقافي في البرامج الدراسية ملختلف االسالك. 

 في سوق الشغل االندماجتعزيز . 6 

  ؛املسارات املهنية بالسلك االعدادي وتوسيع االقبا  على هذا الخيارإحداث املزيد من 

 ؛إدماج املهارات الحياتية في منهاج كل االسالك الدراسية 

 ؛إحداث املزيد من املسالك املهنية بالسلك التأهيلي وتوسيع االقبا  على هذا الخيار 

 ي كل االسالك الدراسيةإدماج مجزوءات تتعلق بالتكوين املقاوالتي واملالي والقانوني ف. 

 االرتقاء بالتعليم التقني. 7

 ؛إعادة هيكلة التعليم التقني بسلك الثانوي التأهيلي وتطوير أعداد امللتحقين به 

  االرتقاء بتدريس التكنلوجيا بسلك التعليم االعدادي في إطار مقاربةSTEM. 

 النهوض بالبحث التربوي . 8

 تشجيع البحث التربوي التدخلي. 

 املغربية باملدرسة والتفوق  النبوغ حفز  .9

 حفز الطاقات اإلبداعية والثقافية والعلمية والرياضية للتالميذ وتشجيع التميز. 
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 : تجديد مهن التربية والتكوين واالرتقاء بتدبير املسارات املهنية9املشروع 

 تقديم املشروع .أ

 ،عيةبتدبير املسارات املهنية على مجموعة من املبررات املوضو تستند بلورة مشروع تجديد مهن التربية والتكوين واالرتقاء 

 ،التي تروم في مجملها االرتقاء بأداء التكوين ببالدنا وتجاوز االختالالت التي رصدتها مجموعة من التقارير الوطنية والدولية

توى ير الكفيلة بالنهوض بمسجموعة من العمليات واإلجراءات والتدابملمن مراجعة وتحيين وتدقيق  ،مع ما يقتضيه ذلك

 التكوين والتأهيل.

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

ناه ُمَم لالرفع من نجاعة التكوين األساس وتعميمه على جميع الهيئات وجع إلى ،في محوره األو   شروعهذا امل يهدف من  ،هنن

مة ءالوم حاملي شهادة اإلجازة في التربيةنسب املشاركين من والرفع من  معايير ولوج التكوين األساس خال  تحديد

مس لضمان تكوين أساس على مدى خ ،تكوين أساتذة التعليم االبتدائي والثانوي ل مجزوءات التكوين مع الهندسة الجديدة

اصة تتضمن أهم املساقات الخ ،منصة التكوين عن بعد وإحداث منظمة ومؤطرةب ميدانية ير ااملقبلة، والقيام بتد سنوات

 .رساء سلك لتكوين املكونينوإ وين التأهيليبالتك

ة تنظيم جديد ملسلك تكوين أطر اإلدار عبر  ،ن أطر اإلدارة التربويةيتعزيز وتوسيع مسلك تكو إلى  شروعيهدف هذا امل 

من أجل  ،ةـيدانية لفائدة طلبة سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية باملؤسسات التعليمياملتداريب مع تكثيف ال التربوية

قاعدة  منظومة التكوين عن بعد وتوسيع. كما يهدف إلى تطوير اكتساب الخبرات والكفاءات الالزمة للقيام بمهامهم اإلدارية

املناهج  جديدكما يهدف إلى ت .خاصةمساقات ب ، وإغنائهاالتكوين عن بعدتجويد منصات  والعمل على املستفيدين منها

كوين هيئات التفتيش والتخطيط والتوجيه والتدبير ومالءمتها مع متطلبات االرتقاء بأداء والبرامج والطرائق املعتمدة في ت

ن مركز تكويكل من تكوين بالعدة وهندسة مراجعة وتحيين مع ، املدرسة وضمان انسجامها مع مهامها وأدوارها الجديدة

 .ومركز التخطيط والتوجيه التربوي  مفتش ي التعليم

تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية في التكوين األساس لكل و إدماج ب ،ويهتم هذا املشروع كذلك 

مجزوءات ومساقات خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية في التكوين  عبر إعداد ،األطر التربوية

ن بمؤسسات تكوين األطر ياتذة املؤطر األس، وتكوين متوفرة على منصة التكوين عن بعد حسب األسالك ،األساس

 .جا هذا املن في يمكون باعتبارهم

جعل التنمية املهنية إلزامية ومعززة للترقي املنهي لكافة العاملين في مجا  التربية إلى  ،كما يهدف املشروع في محوره الثاني

وين لتفعيل االستراتيجية الوطنية للتك إرساء اآلليات والبنيات الوطنية والجهوية واإلقليمية الالزمةعبر  ،والتكوين

 ،بلورة وتنفيذ املخططات الوطنية والجهوية للتكوين املستمر وتجديد الخبرات والكفايات األكاديمية واملهنية، و املستمر

مع األخذ بعين االعتبار حاجيات الفاعلين بخصوص إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم وفي التدبير 
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إرساء اآلليات والبنيات الوطنية والجهوية واإلقليمية الالزمة ، و استكما  تأطير وتنظيم وإرساء آلية املصاحبةو  ،ربوي الت

  التربوي بمؤسسات في املجاوتفعيله تعميم هيكلة البحث العلمي ، و لتفعيل التجديد التربوي في منظومة التربية والتكوين

  .ة جديدةعطائه ديناميإل  تكوين األطر التربوية

عبر  ،سسات تكوين األطربمؤ والالمركزية والالتمركز  الحكامةتعزيز يحث على فهو  ،أما املحور الثالث من هذا املشروع

 ،ميات بالجهةموظفي األكادي وتطوير أداءقادرة على تكوين ومراكز  بنيات تحتية تستجيب لحاجيات التكوين األساستوفير 

 .براتمرصد للخ ، مع إحداثخلق الدينامية املرغوبة في إطار الالمركزية والالتمركزبنصوص تنظيمية ل وتعزيز ذلك،

 : االرتقاء بالحياة املدرسية10املشروع 

 تقديم املشروع .أ

 الحياة في واالندماج االنفتاح من تمكنه التي ،الالزمة والكفايات املهارات املتعلم إكساب أهمية على اإلطار القانون  أكد لقد

 على أكد كما .الدولية واالتفاقيات الدستور  في عليها منصوص هو كما نسان،اإل حقوق  ومبادئ بقيم والتشبع العامة

 محورية مشروع املؤسسة كأداة أساسية ألجرأة السياسات التربوية داخل مؤسسات التربية والتكوين تعزيزا لوظائفها،

 .املواطنة واالنفتاح والتواصل والسلوك املدنيوالسيما املتعلقة بالتنشئة االجتماعية والتربية على قيم 

 ب. األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة

متجددة من أجل إرساء مدرسة  ،إذا كان الهدف العام من هذا املشروع يكمن في دعم وتنويع أنشطة الحياة املدرسية

التعليمية باعتماد مشروع املؤسسة، من ، فإن األهداف الخاصة تتوخى إرساء استقاللية املؤسسات ومواطنة ومنصفة

املتعلقة بتنزيلها، وإعداد برامج  159الوثائق املؤطرة لالستراتيجية الوطنية لهذا املشروع، ال سيما املذكرة رقم  خال  تحيين

 .العمل السنوية الجهوية واإلقليمية الخاصة بمشروع املؤسسة

ه عداد لوحة قيادة معلوماتية لتتبع هذا املشروع، وكذا تعزيز الصلة بينوهو ما يتطلب وضع وتنفيذ خطة للتتبع امليداني وإ

 .للمتعلم )ة(، وتفعيل جماعات املمارسات املهنية وبين مشروع القسم واملشروع الشخص ي

التالميذ وتشجيعهم على إبراز مواهبهم وتنمية الحس النقدي لديهم،  لدىكما يهدف هذا املشروع إلى حفز التفتح واليقظة 

مؤسسات التفتح للتربية والتكوين وتزويدها بالتجهيزات املناسبة، عبر انتقاء املؤسسات التعليمية أو  عبر توسيع قاعدة

مؤسسات للتفتح وتأهيلها بالتجهيزات املناسبة للتأطير في مجا  التنشيط الفني والثقافي  الفضاءات التي يمكن تحويلها إلى

ا الغرض، مع تعيين أطقم إدارية وتربوية تتوفر على مؤهالت تتالءم وخصوصيات بيداغوجية لهذ والعلمي، وصياغة عدة

برامج لتكوين األطر التربوية الراغبة في االشتغا  في مجاالت التنشيط، لتمكين أكبر عدد ممكن  هذه املؤسسات، ووضع

اء األندية التربوية باملؤسسات من ولوج األنشطة الفنية والثقافية والعلمية، وكذا دعم إرس من التلميذات والتالميذ

التعليمية وتنويع موضوعاتها، وتعبئة جميع الشركاء املؤسساتيين لالنخراط في تنمية مختلف األنشطة بهذه املؤسسات 

 إقليمية وجهوية ووطنية لتتويج األعما  املتميزة لألندية التربوية. وتنظيم مهرجانات
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عبر تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية  ،والتوعية الصحية بالوسط املدرس ي ةويتوخى هذا املشروع أيضا، النهوض بالتربي 

للوقاية وذلك بهدف تمكين املتعلمات واملتعلمين وجميع الفاعلين من أطر إدارية وتربوية من اكتساب ثقافة صحية ووقائية 

ر سلبا شينة واملولدة للخطر التي قد تؤثوتنمية مهاراتهم الحياتية، وتعزيز حمايتهم من األمراض واآلفات والسلوكيات امل

 على صحتهم الجسدية والنفسية وبالتالي مسارهم الدراس ي واملنهي. 

عمل متفق عليها مع الشركاء، تستهدف تطوير  مستعرضة وبرامجالصحة املدرسية حو  استراتيجيات  ويتمحور تعزيز

مدرسية معززة للصحة وبالتالي للعملية التعليمية التعلمية، مما يمكن الفئة  وإرساء بيئةجتماعية اال  يةالكفايات النفس

املستهدفة من املشاركة الفعالة في نشر مبادئ الوقاية والتوعية الصحية داخل املؤسسة التعليمية ومنها إلى األسرة 

 واملجتمع.

مالت عة من األنشطة املتعلقة بتنظيم الحوتشتمل التدابير والعمليات املرتبطة بالنهوض بالصحة املدرسية على مجمو 

الوطنية السنوية للكشف والتكفل باملشاكل الصحية بالوسط املدرس ي وكذا حمالت تحسيسية وتوعوية للتربية على تبني 

والوقاية من األمراض املتنقلة وغير املتنقلة ومحاربتها، عالوة على حماية املؤسسات من  نمط العيش السليم والنظافة

 يكيةتوفير العدة الديداكت عبروذلك  ،طر والوقاية من الكوارث الطبيعية واألوبئة والتربية على السالمة الطرقيةاملخا

وتكوين األطر اإلدارية والتربوية في مجا  إعداد مخططات الحماية من املخاطر والكوارث الطبيعية بشكل يأخذ بعين 

  سة تعليمية. االعتبار الخصوصيات الجغرافية واملجالية لكل مؤس

هو عنايته بتعزيز قيم املواطنة والسلوك املدني والتنمية املستدامة إلرساء دعائم مدرسة  ،ما يميز هذا املشروع أهمولعل 

ن مع ، وتنظيم لقاءات تكوينية بتعاو واإلقليمي حقوق اإلنسان، عبر تعبئة املوارد وعقد الشراكات على املستوى الجهوي 

 النهوض بمجا  حقوق اإلنسان.الجهات املختصة في 

يهدف هذا املشروع إلى دعم وإرساء اآلليات التنظيمية وتشجيع املمارسات الهادفة إلى محاربة  السلوكيات  ،ومن جهة أخرى 

صات ، عبر تفعيل وتعميم خاليا اإلنأشكالهمااملشينة باملؤسسات التعليمية، ال سيما ظاهرتي العنف والغش بمختلف 

وتحيين وتبسيط دليل استعما  بوابة مرصد، وتنظيم دورات تكوينية وحمالت للتحسيس والتوعية وتنمية والوساطة، 

املهارات الحياتية للتلميذات والتالميذ، وكذا من خال  توسيع قاعدة مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، ودعم األندية 

ية، لرامية إلى النهوض بمنظومة القيم باملؤسسات التعليمالتربوية، وتفعيل مختلف الشراكات الحكومية وغير الحكومية ا

ال سيما قيم النزاهة والشفافية والتسامح واحترام اآلخر، وقيم التنشئة على أهمية الحفاظ على البيئة وعلى املوارد وترشيد 

 استعمالها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

 الرتقاء بالرياضة املدرسيةا: 11املشروع 

 املشروعتقديم  .أ

ترتكز الرياضة املدرسية أساسا على األنشطة الرياضية املدرسية التي يشارك فيها تلميذات وتالميذ من مختلف 

طة تكافؤ الفرص بين الجنسين. ولهذه األنش إاألسالك التعليمية بالوسطين القروي والحضري، مع الحرص على ضمان مبد
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ل من خطر اإلصابة باألمراض في مرحلة متقدمة من العمر، يتقلالالصحي و  البدنية عموما دور مهم في ضمان النماء والنمو

ن املتعلمات واملتعلمين من تطوير املهارات الحركية األساسية وبناء العالقات االجتماعية
ّ
 .كما تمك

من  اكبير  اعدد فإن غياب نظام "رياضة ودراسة " كما هو متعارف عليه دوليا، لنظرا وفي إطار االرتقاء بالرياضة املدرسية و 

املتعلمات واملتعلمين الرياضيين املغاربة املنتمين لألندية الرياضية  يواجهون صعوبة كبيرة في التوفيق بين ما تقتضيه  

التداريب الرياضية من جهد ووقت و ما تتطلبه الدراسة من استعداد و حضور و تحضير مستمر ومتواصل، مما يدفع 

ما يطرح من الدراسة أو التخلي عن املمارسة الرياضية ذات مستوى عالي، في وقت من األوقات، إما ع ،هم للتخليمن بعضال

تمكنهم من االستفادة من  الزمن الكافي للتمارين الرياضية دون أن يؤثر خاصة برياضة ودراسة توفر بنية دراسية ضرورة  

 .لدراس ي والرياض ي من خال  املزاوجة بينهمامنحهم كذلك فرصا للتألق على املستوى ايذلك على مسارهم الدراس ي و 

بتدائية اال التالميذ من حصص التربية البدنية والرياضية في مجموعة من املدارس التلميذات و عدم استفادة كما أن 

احهم تتوفر على األطر املتخصصة، ينتج عنه تأثير سلبي على انفت أو الال تتوفر على بنية تحتية رياضية مناسبة و/  التي

نصاف وإل  البدني والذهني ويساهم في ظهور مجموعة من األعراض والظواهر السلبية كالسمنة والعنف والهدر املدرس ي.

مراكز رياضية  ثمن حصص التربية البدنية في مؤسساتهم تم التفكير في إحدا ن املتعلمات واملتعلمين الذين ال يستفيدو 

هذه ية بممارسة األنشطة البدنية والرياض االبتدائي منتمكين أكبر عدد من تالميذ التعليم هدف باإلعداديات املجاورة لها. ب

 .املراكز

ر النواة الرياضية التي تعتب اتوجب تفعيل أدوار وتعميم الجمعيالتي تكتسيها الرياضة املدرسية ومن خال  األهمية 

التنظيمية والقانونية ملمارسة حصص وأنشطة الرياضة املدرسية باملؤسسات التعليمية وكذلك دعم وتفعيل مختلف 

من خال  أقسام التخصصات الرياضية وثانوية  ،األنماط التربوية املعمو  بها لالرتقاء بالنخبة الرياضية املدرسية

  .الرياضيين

 اصة والنتائج املنتظرةاألهداف الخ .ب

 ،إلى تحقيق التميز الرياض ي والدراس ي للتالميذ الرياضيين املوهوبين ودراسة" رياضةومسالك " مسارات إحداثيهدف 

عبر ياض ي التكوين الر بين و  ،دروسهم في ظروف جيدةل تهممتابع من خال  ،املزاوجة بين التكوين األكاديمي عن طريق

 .موماع املستوى املطلوب، إلى جانب االرتقاء بالرياضة اإلقليمية والجهوية والوطنيةعلى الرياضية ة نشطأل تهمممارس

 :التاليةالنتائج املنتظرة  وذلك من خال  تحقيق

 ملؤسساتا أعداد من الرفع التدريجي عبروذلك  ثالث سنوات املقبلة خال  األكاديمياتعلى جميع  املشروع تعميم 

 املتعلمات واملتعلمين الرياضيين؛ أعداد وكذلك من ،"ودراسة رياضة" ومسالك ملسار املحتضنة واألقسام

  .حصو  املستفيدين على نتائج مرضية على مستوى الدراس ي والرياض ي 

العلمي والبحث  ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاليالتزام سالفة الذكر يتعين تحقيق النتائج املنتظرة لو 

الجهوي  على املستوى املوقعة بينهما الشراكة اتفاقية تفعيل بوالرياضة من جهة أخرى الشباب جهة، ووزارة الثقافة و من 

 الفعلي للجامعات الرياضية في املشروع. واإلقليمي واملحلي وكذا االنخراط
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مالعب  على تتوفررياضية راكز مارساء  من خال ، بالتعليم االبتدائي الرياضية إحداث املراكزكما يهدف املشروع إلى 

ممارسة   مع لتدبير املراكز الرياضية،تأطير تقني وإداري وتوفير  مستودعات منشأة أو مرممة ومجهزة،ومرافق رياضية و 

ية الرفع من عدد املشاركات في مختلف البطوالت الرياضوكذا  التربية البدنية والرياضية من طرف املتعلمات واملتعلمين.

 .القليمية، الجهوية والوطنية، بالنسبة للتالميذ املستفيدين من خدمات املركز مع تحسين انجازاتهم الرياضيةاملدرسية ا

لجميع املتعلمات واملتعلمين بمختلف املستويات  (ASS  )دعم وتشجيع ممارسة الرياضة املدرسيةكما سيتم العمل على 

يات لتعميم إيجاد آلوالعمل على  املدرسية الرياضية  أدوار الجمعيات تعزيز من خال  ،الرتقاء بالنخبة الرياضية املدرسيةوا

الوة على ع محليا وجهويا ووطنيا ودوليا ،فتح فرص للموهوبين الرياضيين لالرتقاء إلى مستويات أعلىو  الرياضة للجميع

 وذلك عبر:.خصصات الرياضيةللت ة ضنأدوار املؤسسات املحتتعزيز 

  خصوصية؛جمعية رياضية مدرسية على مستوى كل مؤسسة عمومية أو  توفير  

  مكونين في التدبير اإلداري املالي للجمعيات الرياضية؛ أساتذة ومديرينتوفير 

 ( تنظيم حصص الرياضة املدرسيةASS مبرمجة في جداو  حصص األساتذة واملتعلمين واملتعلمات بمختلف )

 املستويات؛

 املشروع الرياض ي للمؤسسة كوثيقة تعاقدية مع الفرق التربوية بجميع املؤسسات التعليمية؛  توفير 

 تكوين أساتذة في مجا  التحكيم والتدريب والتدريس التدبير الرياض ي؛ 

 استفادة األطفا  في وضعية إعاقة من حصص الرياضة املدرسية؛ 

 ة واملنافسات الرياضية املنظمة في إطار الجامعة امللكي مشاركة عدد كبير من املتعلمات واملتعلمين في التداريب

 املغربية للرياضة املدرسية؛

  املراتب األولى في مختلف التظاهرات الرياضية املدرسية محليا وجهويا ووطنيا ودوليا؛ على تحقيقالعمل 

 تنويع رياضات التنافسية كل سنة؛ 

 .برمجة دوري خاص باألطفا  في وضعية إعاقة 

 

 

 : تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم املدرس ي واالمتحانات12املشروع 

 تقديم املشروع .أ

مرجعيته  ستمدوي ،شروع عمليات تقييم مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتهاهذا امل همي

من أجل  ،للتتبع والتقييم واملراجعة املنتظمةنظومة إلى نظام خاص املإلى إخضاع  ةالهادف ،القانون اإلطار مقتضياتمن 

، والعمل على مواكبة مسار إصالح املنظومة واقتراح التدابير الالزمة لتطوير املسطرة التأكد من مدى تحقق األهداف

 خال :أدائها، والرفع من مردوديتها، وتحقيق النتائج املتوخاة منها، والسيما من 

 ملهام التقييم التي تقوم بها املؤسسات الحالية، قصد إعادة هيكلية هذه  مراجعة النصوص التنظيمية املنظمة

املؤسسات وتجميعها، ووضع معايير مرجعية لعملها، وإقرار أساس تعاقدي لبرامج عملها مع السلطات والهيئات 
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ية والتكوين بواملؤسسات املعنية بعمليات التقييم، مع مراعاة املهام واالختصاصات املسندة للمجلس األعلى للتر 

 .والبحث العلمي في مجا  التقييم

  وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس إلعداد دالئل مرجعية ملعايير الجودة حسب كل مكون من مكونات

املنظومة ومستوياتها، ووضعها رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والفاعلين 

 ها في القطاعين العام والخاص. التربويين وسائر العاملين ب

  إدارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، ومنظومة التدبير املطبقة في املؤسسات،  أداء أجهزةوتقويم قياس

 ومدى نجاعة األجهزة املذكورة وقدرتها في تحقيق األهداف واملهام املوكولة إليها.

نظام التقييم واالمتحانات واإلشهاد خال  أجل ال يتعدى ثالث مراجعة شاملة لأيضا إلى القيام بشروع هذا امليهدف و 

، التشخيصية والتكوينية واإلشهادية اتجعل نظام التقويم واالمتحانات يراعي الوظائف األساسية للتقويمو  ،سنوات

ا من خال  موالسي املتعلمين)ات(، بين ويضمن مصداقية وموثوقية النتائج مع األجرأة الفعلية لإلنصاف وتكافؤ الفرص

 :نذكر منهاالتدابير مجموعة من اتخاذ 

 وال سيما نظام االمتحانات واملراقبة املستمرة مع مختلف أصناف التعلمات، مع مراعاة  ،تكييف أنظمة التقييم

ظروف وحاالت املتعلمين في وضعية إعاقة أو املوجودين باملراكز واملؤسسات املستقبلة لألحداث الجانحين أو 

 ي وضعية اعتقا ؛املوجودين ف

 ي نبغي التي األساسية، والكفايات واملهارات للمعارف مرجعي إطار بمثابة يكون  طور، لكل مشترك سلورة أب

 ؛يتكوين أو دراس ي وسلك مستوى  وكل سنة كل نهاية املتعلم)ة( عند طرف من سابهااكت

  دعم التقويم وتطوير ممارسته بالفصو  الدراسية واعتماده كآلية أساسية لتجويد التعلمات واملردود التربوي

  ملنظومة التعليم املدرس ي؛ 

 ى عل الحصو   من مختلفة، ألسباب يتمكن، لم من لفائدة العليا، الدراسات لولوج صإحداث امتحان خا

 ؛البكالوريا

 و أ املسار، يربتغي واملتعلمات للمتعلمين سمحوحركية ت ملرونةنا ضما والتكوينية، التعليمية ساراتتنويع امل

 السةوس التعليمية، األسالكيتوقف على مدى مرونة هيكلة  ، وهو ماتعميقه، أو تكميله كلما رغبوا في ذلك

م، التقييو  التكوين ومواصفات معايير توحيد مع التوجيه، وإعادة التوجيه وفعالية فيما بينها، جسور ت والاملمرا

 املجا . هذا في واملعارف للكفايات مشترك سعلى أ باالرتكاز

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

تطوير العمل على تجديد و و  ،تتوخى األهداف الخاصة ملشروع تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم املدرس ي واالمتحانات

جعل نظام التقييم عاكسا، بصورة صادقة، للمؤهالت والكفايات التي يتوفر أدوات وأساليب وطرق التقييم املعتمدة، بما ي

يستند  ،من خال  بلورة وإرساء نظام جديد لتقويم التعلمات، وذلك عليها املتعلم، ويمكن من قياس مكتسباته التعليمية

البتدائي الية بالتعليم اعلى إحداث محطات تقويمية للتصديق املرحلي على التعلمات األساسية في املستويات االنتق

ظ أكبر ومسايرة دراستهم بحظو  ملساعدة التالميذ على تجاوز صعوبات التعلم ، واإلعدادي وربطها بالدعم التربوي اإللزامي

 .التربوي  والدعم التقييم آليات ومعيرة سيطتبالحرص على مع  ،في النجاح الدراس ي
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في نفس السياق، يتعين العمل على دعم وتطوير وتعميم "برنامج تقويم املستلزمات الدراسية" و" البرنامج الوطني للدعم 

التربوي" كبرامج تقويمية وطنية منتظمة، وتطوير آليات التنسيق في قيادة الدراسات التقويمية الدولية واستثمار نتائجها 

 الوطني. في بلورة خطط لتحسين األداء التربوي 

 من وريا،البكال وخاصة اإلشهادية، االمتحانات صداقية نتائجاملالرفع من موثوقية و ومن جهة أخرى يهدف هذا املشروع إلى 

 وتكافؤ حقاقملبدإ االست تحقيقا ووطنيا، محليا وجهويا املوحدة، لالمتحانات  اإلشهادية في املستوياتء األولوية إعطا خال 

وفي نفس  .في املحطات اإلشهادية، خصوصا منها البكالوريا ستمرةاعتماد نتائج املراقبة امل في كيفيةإعادة النظر مع  ،الفرص

 اإلشهادية توياتاملستمرة باملسالتعميم التدريجي لألطر املرجعية للتقويم لتشمل مكون املراقبة  السياق، يتعين العمل على

 .، في مجاالت التعلمات األساسية واملواد املميزةالحقا كألساللباملستويات االنتقالية  ثم أوال،

اعتماد و مراجعة الهيكلة البيداغوجية لبكالوريا التعليم العام يتعين العمل على  ،ملتطلبات النجاعة والترشيدواستجابة 

 الحاجيات الفعلية لسوق الشغل. تأخذ بعين االعتبارهيكلة بيداغوجية للبكالوريا املهنية 

 ،هذه التدابير واإلجراءات بإحداث إطار وطني مرجعي لإلشهاد والتصديق تحت إشراف هيئة وطنية مستقلةتتم مواكبة و 

 ،على الخصوص راإلطا هذا يتضمن، و وذلك بنص تنظيمي ،تمثل فيها مختلف قطاعات التعليم والتكوين واملنظمات املهنية

عادلة الشواهد والديبلومات الوطنية والتصديق على م، و مرجعية شبكة وفق قواعد ومعايير تصنيف وترتيب الشهادات

  منو  وترصيدها، وتعميقها وتطويرها لألفراد، واملهنيةوالحرفية  املعرفية املكتسبات وعلى الخبرة والتجربة
َ
م إدماجها داخل ث

 املهيكل. االقتصاد

 يمكن نوأ لإلشهاد، وطني دليل أساس على دات،شهاال بينح واملقارنة والوضو  الشفافية يضمن أن اإلطار هذا شأنمن و   

 حركية يتيح وأن والنجاعة، املصداقية من املزيد عليها يضفي وأن والتكويني، س يل الدراالتحصي تقييم أدوات تحسين من

 الدولي.  صعيد، وطنيا وعلى الوالديبلوماتت الشهادا لحملة سلسة

 التعلم بلس تيسير لشروط استحضار في وذلك الدراسة، وبمتابعة باإلشهاد، الصلة ذات ساطرمراجعة املويتعين أيضا، 

 وتطوير نظام تقويم أداء املؤسسات التعليمية. ،ياةحى المد

 على األولويات التالية: يتم التركيز  2021-2023 الدراسية السنة أفق في

  جديد لتقويم التعلمات باالبتدائي واإلعدادي؛نظام قرار بلورة 

 وطنية ) أطر مرجعية واختبارات ودالئل عملية( موحدة للتصديق على التعلمات باالبتدائي؛ بناء عدة 

 .إعداد دالئل مرجعية لتطوير املمارسة التقويمية الفصلية للمدرسين واملدرسات 

 وضع آليات وضوابط لضمان مصداقية نتائج املراقبة املستمرة في املحطات اإلشهادية؛ 

 عية لتكييف االختبارات والتقويمات لفائدة املتعلمين في وض نونية والتنظيمية املؤطرةالنصوص القا إتمام إصدار

 إعاقة؛
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 تعميم برنامج تقويم املستلزمات الدراسية على مستويات التعليم االبتدائي واإلعدادي؛ 

  توسيع تجريب البرنامج الوطني للدعم التربويPNSS  وي عدادي والثانليشمل املستويات النهائية لسلكي الثانوي اإل

 ؛التأهيلي

  ،تطوير آليات اإلعداد للمشاركات الوطنية في الدراسات الدولية وإحداث آليات للتنسيق بين األطراف املعنية

 وطنيا وجهويا، لتكثيف استثمار نتائج الدراسات املذكورة.

 : إرساء نظام ناجع للتوجيه املبكر والنشيط املدرس ي واملنهي والجامعي13املشروع 

 تقديم املشروع .أ

مراجعة شاملة لنظام التوجيه املدرس ي واملنهي واإلرشاد الجامعي، من أجل على ضرورة  34اإلطار في مادته -ينص القانون 

ال  أجل خمصاحبة املتعلم ومساعدته على تحديد اختياراته في مساره التعليمي، وتوفير الدعم البيداغوجي املستدام له، 

 اتخاذ التدابير التالية: عبر، وذلك ال يتعدى ست سنوات

  التوجيه واإلرشاد املبكران نحو امليادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم املدرس ي واملنهي والجامعي املالئم

 مليوالتهم وقدراتهم؛

 يل مع األخذ بعين االعتبار معدالت التحص ،تجديد اآلليات املعتمدة في التوجيه التربوي، من خال  اعتماد الروائز

 واختيارات املتعلم ومشروعه الشخص ي؛ تالدراس ي، وميوال 

  تعزيز البنيات والوحدات املكلفة بالتوجيه واإلرشاد واإلعالم وتقويتها، ووضع موارد بشرية متخصصة رهن

 إشارتها؛

  ن أجل ين املنهي في مجا  التوجيه واإلرشاد، ماعتماد آلية للتنسيق الوثيق بين قطاعات التربية والتعليم والتكو

 حسن توجيه املتعلم وإرشاده؛

 حسب عالمواإل  واإلرشاد التوجيه عملية في مراعاتها الواجب واملعايير األساسية املبادئ تحدد مرجعية دالئل وضع 

 املستجدات وءض في مضامينها تحيين على والعمل ومستوياتها، العلمي والبحث والتكوين التربية منظومة مكونات

 .التكوين أنظمة مختلف تعرفها التي

اإلطار، سواء -عددا من أهدافه وتدابيره وإجراءاته من أحكام متفرقة ضمن مواد القانون  ،كذلك 13كما يستمد املشروع 

، 9، و8، و7ما تعلق منها بالجسور واملمرات لضمان حركية املتعلم في املسارات التعليمية والتكوينية واملهنية املتاحة )املواد 

ظومة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ العمليات املتعلقة (، أو بإحداث آليات للتنسيق بين مختلف مكونات املن18، و15و

(، أو بتوفير األطر التربوية واإلدارية الكافية ومراجعة مهامها وأدوارها 18بالتوجيه املدرس ي واملنهي واإلرشاد الجامعي )املادة 

م ملالئمة بمؤسسات التربية والتعلي(، أو بتوفير البنيات والتجهيزات الالزمة وا39، و37، و22وتأهيلها وتنمية قدراتها )املواد 

(، أو بتكييف الخدمات واملمارسات الخاصة 22(، أو بوضع برامج للمواكبة النفسية واالجتماعية )املادة 22والتكوين )املادة 

(، أو بتوظيف 25بالتوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي مع خصوصيات املتعلمين في وضعية إعاقة أو وضعيات صعبة )املادة 

(، أو بإعادة هيكلة وتنظيم بنيات 33كنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها )املادة ت
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التدبير الجهوية واملحلية واعتماد مشروع املؤسسة أساسا للتنمية املستمرة والتدبير الناجع ملؤسسات التربية والتعليم 

 (.42ظام متكامل للمعلومات تدبيرا وتقييما ملكونات املنظومة )املادة (، أو باعتماد ن40والتكوين )املادة 

 على املرتكزات األساسية اآلتية:13اإلطار، يقوم املشروع -وتفعيال لهذه املقتضيات، وانسجاما مع روح القانون 

  وغاية للنظام الجديد للتوجيه املدرس ي واملنهي واإلرشاد الجامعي، وذلاملتعلم اعتبار 
ً
 اعالباره فك باعتمنطلقا

  ة املستقبلية؛واملهني ةالدراسيومسؤوال عن تعلماته واختياراته  انشيط

  دانيةجوو  ذهنية، سيرورة ذاتية، باعتباره محورية املشروع الشخص ي للمتعلمارتكاز هذا النظام الجديد على 

 تتجلى أساسا في االندماج الفعلي للمت تمظهرات   اله ،جتماعيةوا نفسيةو 
 
ية واملهنية الحياة املدرسفي علم خارجية

 والجامعية؛

  بة  مواكن
ً
جعل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، في عالقاتها بمحيطها التربوي واالجتماعي واالقتصادي، بيئة

للمشروع الشخص ي للمتعلم، وتعزيز وظيفتها التوجيهية عبر تضافر جهود مختلف الفاعلين التربويين والشركاء 

 لهذا الغرض؛

  للمشروع الشخص ي للمتعلم، عبر إدماج ُبعد التوجيه املدرس ي واملنهي 
ً
با  مواكن

ً
جعُل الفعل التربوي والتكويني فعال

 والجامعي ضمن سيرورة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها؛

 دائي تضماُن استمرارية املشروع الشخص ي للمتعلم عبر مختلف أطوار التربية والتكوين، منذ نهاية التعليم االب

 إلى غاية االندماج في الحياة العملية.

 

 

 

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

املشروع  وتركيزها علىي بالتعليم املدرس ي االرتقاء بجودة خدمات وممارسات التوجيه املدرس ي واملنه إلى 13املشروع  يهدف

س ي واملنهي مكون التوجيه املدر ، ودمج الثانوية خدمة املواكبة التربوية باملؤسساتعبر إرساء وتفعيل  ،الشخص ي للمتعلم

ة...( في املؤسس مجا -التربوية  األندية-املؤسسة  مشروع-ها )البرامج الدراسية وآليات اشتغال هاوالجامعي ضمن ممارسات

ألسر في ا، وكذا إشراك جا  بآليات الجودةهذا املالعمل التخصص ي في إطار تفعيل وظيفتها التوجيهية، إلى جانب تعزيز 

 مواكبة املشاريع الشخصية ألبنائها.

ال  من خ ،تطوير نظام املمرات والجسور ومساطر التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعيإلى  ،ويهدف هذا املشروع كذلك

ع من تعليم مدرس ي وتكوين منهي وتعليم عتيق وتعليم عاٍ ، ووض نظام بين مكونات منظومة التربية والتكوينمأسسة هذا ال

 .ساطرهذه املنظام معلوماتي مندمج لتدبير 
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لى مستوى ع الجامعي كما وكيفااإلرشاد تعزيز املوارد املخصصة للتوجيه املدرس ي واملنهي و  ،كما يتوخى هذا املشروع أيضا

ن مختلف عبر التكوين األساس واملستمر، وتمكي جا في هذا املقدرات الفاعلين التربويين  تقويةخال  من التعليم املدرس ي، 

ميع جفضاءات التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي ب، وتوفير ملوارد البشرية املؤهلة والكافيةاملتدخلة فيه من ابنيات ال

ع الشخصية يلتولي مهام املواكبة التربوية للمشار  "األستاذ الرئيس" بالتعليم الثانوي  إإحداث مبد، مع املؤسسات الثانوية

 للمتعلمين.

ر مرجعية وأطتربوية وثائق توفير ولتحقيق هذه األهداف وبلوغ هذه النتائج، يستلزم األمر إصدار نصوص تنظيمية، و 

مالئمة، وكذا مراجعة مهام وأدوار مختلف الفاعلين التربويين، وتعزيز انخراط الفاعلين الخارجيين في مجا  التوجيه 

ي، عبر إعما  آليات التواصل والتعاون والشراكة وتفعيل دور اإلعالم في التعبئة املستمرة حو  املدرس ي واملنهي والجامع

 وتدبير واملنهي والجامعي املدرس ي التوجيه خدمات لتوفير مندمج معلوماتي نظام تطوير ،املجا . كما يتطلب األمر كذلك

يزات البشرية واملادية واملالية الكافية والبنيات والتجه املعنيين، وكذا تعبئة املوارد الفاعلين تدخالت املساطر وتنظيم

 الالزمة واملالئمة الخاصة بهذا املجا .

 على: يتم العمل 2025-2024 الدراسية السنة أفق في

 ثانوية  500 2املرجعي بأكثر من  التنظيمي اإلطار وفق للمتعلم، الشخص ي للمشروع التربوية املواكبة خدمة إرساء

 إعدادية وتأهيلية؛

 اعتماد مكون التوجيه املدرس ي واملنهي ضمن البرامج الدراسية بجميع أسالك التعليم املدرس ي؛ 

 قيادةل أساسية آلية باعتباره ،املؤسسة مشروع والجامعي كمكون إلزامي ضمن واملنهي املدرس ي إدماج التوجيه 

اإلصالحية، واعتماد هذا املكون ضمن األندية  واإلجراءات التدابير لتفعيل منهجيا وإطارا التعليمية املؤسسة

 التربوية وباقي آليات اشتغا  املؤسسات التعليمية؛

  منصب إضافي؛ 400 1في حدود لمستشارين في التوجيه التربوي املناصب املخصصة لالرفع من عدد 

  ؛مراجعة التكوين األساس ألطر التوجيه التربوي 

  ؛وجيه املدرس ي واملنهي والجامعي في التكوين األساس ملختلف الفاعلين التربويينالت مجزوءاتإدماج 

 والجامعي؛ واملنهي املدرس ي التوجيه مجا  تربوي وإداري في إطارألف 150 دعم قدرات أزيد من 

 ثانوية إعدادية وتأهيلية 400 3 بما يفوق والجامعي  واملنهي املدرس ي مجهز للتوجيه فضاء توفير. 

 : تطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم14املشروع 

 تقديم املشروع .أ

يهدف مشروع تطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم إلى تأمين املساواة والتعلم مدى الحياة 

انسجاما مع أهداف الرؤية االستراتيجية والقانون اإلطار. وذلك وفق مقاربة  ،واالنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع املعرفة

منهجية تروم تحيين الرؤية املغربية الخاصة بإدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وذلك بتقديم تصور شمولي 

  .لكيفية إدماجها في املناهج الدراسية
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خاصة تهم اإلدماج الناجع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  اتم تحديد أهداف ،ولتحقيق الهدف العام من هذا املشروع

في املقاربة املنهاجية منذ الشروع في وضع  تصور املناهج والبرامج واملواد، وكذا تنمية وتطوير كفايات التالميذ في مجا  

جيا مة في إعداد برامج ومناهج تدمج تكنولو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم، وهو ما يفرض املساه

املعلومات واالتصاالت وإعداد موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الجديد تغطي جميع املواد واألسالك الدراسية، من خال  

ر دورات بع مختبرات االبتكار واإلنتاج، باإلضافة إلى تكوين أطر تربوية ومختصين في مجا  االبتكار وإنتاج املوارد الرقمية

دون إغفا  العمل على استكما  تجهيز املؤسسات التعليمية ببنيات مناسبة مع الصيانة ، تكوينية حضورية وعن بعد

 .حكامة رقمية جيدة وفق والربط باإلنترنيت

 

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

I.  املناهج  الشروع في تصور إدماج ناجع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املقاربة املنهاجية منذ

 والبرامج واملواد 

 موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الجديد وتغطي جميع املواد واألسالك الدراسية .1

على إعداد برامج ومناهج تدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم  هذا املشروع،تحرص الوزارة من خال  

املشروع ا أن كم .بتقديم تصور شمولي لكيفية إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املناهج الدراسية ءابد ،وذلك

  لتالية:اتغطي جميع املواد واألسالك الدراسية باعتماد التدابير ، إلى إحداث موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الجديد يسعى

 االبتدائي؛للسلك املنقحة وفق املنهاج الجديد  توفير تطبيقات تربوية رقمية للمواد الدراسية    

  املصادق عليها على البوابة الوطنية إلدماج تكنولوجيا املعلومات و تسكين املوارد الرقمية املقتناة والحرة

 ؛البيداغوجيةووضعها رهن إشارة األطر التربوية لتوظيفها في املمارسات  taalimtice.maواالتصاالت في التعليم 

  وضع رهن إشارة املتعلمين منصة رقميةtelmidtice.ma بموارد رقمية على شكل  ،خاصة بالتدريس عن بعد معززة

 تصة؛املخباإلضافة إلى تمارين تفاعلية للدعم والتقوية وذلك بعد التصديق عليها من قبل الجهات  ،دروس

 ر التربوية من خال  تنظيم مباراة تشجيع إنتاج مشاريع تربوية رقمية )ممارسات بيداغوجية( من طرف األط

INNOVATICE؛ 

  التصديق على املوارد الرقمية املنتجة من طرف األطر التربوية ومنح عالمة الجودةVAREN؛ 

  التربوية؛مأسسة اإلنتاجات التربوية الرقمية من طرف األساتذة وتأطيرها من طرف السادة أطر املراقبة 

  التعلمتطوير أو اقتناء منظومة إلدارة LMS  بمنظومة مسار للتدبير املدرس ي وربطها (MASSAR TICE.) 

 أطر تربوية ذات أداء منهي متطور من خال  توفير تكوينات حضورية وعن بعد  .2

من خال   ،من أجل تطوير األداء املنهي لألطر التربوية عبر التكوينات الحضورية والتكوينات عن بعد، تعمل الوزارة

تعزيز مهاراتهم املهنية وتوفير تكوينات إشهادية في املعلوميات وفي  عبرعلى ضمان مواكبة هاته األطر  ،برنامج جيني

 التالية:التدابير  من خال مجا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 من أجل إرساء استعماالت تكنولوجيا املعلومات  ،ضمان توفير التأطير البيداغوجي ومصاحبة التعلمات

 الحضورية؛ت في التعليم من خال  التكوينات واالتصاال 
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 املركز  يمكون طرف للمكونين الرئيسيين حو  إنتاج وإدماج موارد رقمية من عن بعد تنظيم تكوينات حضورية أو

 واألقاليم؛املغربي الكوري للتكوين مع ضرورة مضاعفة هذه التكوينات على مستوى الجهات 

  بعد:عبر منصة التكوين عن  عن بعد وتوفير تكويناتتعزيز مهارات الفاعلين التربويين "ComPracTICE  "و "

MOOC GENIE"؛ 

 من خال  تعزيز مهاراتهم املهنية وتوفير تكوينات إشهادية في املعلوميات وفي مجا   ،مواكبة األطر التربوية

 ؛MCEو MOSواالتصاالت تكنولوجيا املعلومات 

  توظيف الحساب اإللكترونيtaalim.ma  التربوية؛طرف األطر من 

  تطوير املهارات األساسية للمدرسين واملفتشين املتدربين باملراكز في مجا  إدماج تكنولوجيا املعلومات

 التعليم؛واالتصاالت في 

  للتكوين؛تنظيم تكوينات حضورية حو  إنتاج وإدماج موارد رقمية في املركز املغربي الكوري 

 التربوية؛ لألطر عن بعد موجهة التعلمات وتدبيرحو  التدريس  تكوينية مجزوءة بلورة 

 مؤسسات تعليمية مجهزة ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط باإلنترنيت .3

 يروم:برنامج تجهيز املؤسسات التعليمية 

   الوسائطاستكما  تجهيز مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي بقاعات متعددة SMM  وبحقائب

 ؛VMMمتعددة الوسائط 

   تجهيز املؤسسات التعليمية بحقائب متعددة الوسائطVMM؛ 

 7000تجهيز ( مدرسة فرعية بحقائب متعددة الوسائطVMM) اإلنترنيت؛ وربطها بشبكة 

  إطار مشروع تجريبي بحاسوب ومسالط في  وتأهيلية فيمؤسسة ثانوية إعدادية  24مؤسسة ابتدائية و 12تجهيز

 كل قاعة.

 لتتبع حضيرة العدة املعلوماتية والربط بشبكة األنترنيت املخصصة للعملية التعليمية  إرساء منظومة معلوماتية

 باملؤسسات التعليمية واملديريات اإلقليمية ومراكز التكوين؛

( مع خدمة التصفية 3، جيني 2، جيني 1 )جينيإلى ربط املؤسسات التعليمية بشبكة اإلنترنت  هذا البرنامج، كما يسعى

من أجل الوقاية واإلصالح بشكل فعا  )يخصص تقنيون من املديريات اإلقليمية  املعلوماتي،العتاد  وتفعيل برنامج لصيانة

 .باملؤسسات التعليمية 2وجيني  1وتحديث تجهيزات جيني  لإلشراف على صيانة الحواسيب باملؤسسات التعليمية(

 

 رقمية جيدة ضمان حكامة .4

  التالية:على الوسائل  سيتم االعتمادحكامة رقمية جيدة  وبهدف ضمان

 تنفيذ  لضمان استمرار ،إحداث هيئة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى الهيكل التنظيمي للوزارة

 واالتصاالت؛استراتيجية تكنولوجيا املعلومات 

  الرقمية؛لالبتكار وإنتاج املوارد  جهوية مختبراتإحداث 

 تقييم خارجي للممارسات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم وتقاسمها داخل الوسط القيام ب

  التعليم؛من خال  بوابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في  ،التربوي 
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  االتصاالت في التعليم، من طرف املرصد الوطني إصدار تقارير دورية بشأن استعما  تكنولوجيا املعلومات و

 ؛ONUTICE) لتطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم )

  تمكين مدرس ي وتالمذة األوساط القروية من نظام فعا  ومندمج للمحتويات الرقمية على قدم املساواة مع مدرس ي

   وتالمذة باقي األوساط املجالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالية:األساسية  النتائجعلى تحقيق  يتم العمل 2030 أفق يف

 2030 -2028 2027 -2025 2024 -2022 2021 -2019 النتائج

مناهج تدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم 

 والتعلم
50% 80% 100% 100% 

موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الجديد وتغطي جميع املواد 

 الدراسيةواألسالك 
40% 100% 100% 100% 

أطر تربوية ذات أداء منهي متطور من خال  توفير تكوينات 

 حضورية وعن بعد
40% 60% 80% 100% 

مؤسسات تعليمية مجهزة ببنيات تكنولوجيا املعلومات 

 نيتمع الصيانة والربط باإلنتر  واالتصاالت في التعليم والتعلم
100% 100% 100% 100% 

 %100 %100 %100 %80 رقمية جيدةضمان حكامة 

 

II. من  ،تنمية وتطوير كفايات التالميذ في مجا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم

  خال  نشر الثقافة الرقمية وتعميم تدريس املعلوميات

 إلنترنتا تالميذ يتوفرون على الكفايات القرائية الرقمية في مجا  استخدام الوسائط املتعددة وشبكة .1

تحرص الوزارة على إعداد وتكوين تالميذ يتوفرون على الكفايات القرائية الرقمية في مجا  استخدام الوسائط املتعددة 

 التالية:وشبكة اإلنترنت وذلك عبر الوسائل 
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 الرقمية؛ الثقافة نشر  

 اإلنترنت؛ وشبكة املتعددة الوسائط استخدام مجا  في للتالميذ األساسية الكفايات تطوير  

 عبر تنظيم قافلة تحسيسية على مستوى جميع األكاديميات  ،تحسيس التالميذ حو  االستعما  اآلمن لإلنترنت

فبراير(  11الجهوية للتربية والتكوين،وذلك تزامنا مع االحتفا  باليوم العالمي للسالمة على االنترنت من كل سنة )

 ؛

  ؛التعليمإشهاد متعلمي الثانوي التأهيلي )جذع مشترك( في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 

 خال :التعلم الذاتي واالستقاللية من  كما يسعى هذا املشروع إلى تشجيع

  والروبوتيك؛استفادة التالميذ من ورشات البرمجة 

 ( تطوير املهارات اللينة Soft Skills لدى التالميذ املستفيدين من ورشات مخصصة لتنمية هذه املهارات )

 ؛باستعما  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 تحيين وتعميم مادة املعلوميات .2

  التالية:الوسائل باعتماد يسعى هذا املشروع إلى تحيين وتعميم مادة املعلوميات باملؤسسات التعليمية 

  مع اعتماد التدريس باملجزوءات )مجزوءات قابلة للتحديث والتنقيح دوريا نظرا تحيين منهاج مادة املعلوميات

 (؛سريعة التطور  لطبيعة املادة

  والتأهيلي؛تعميم تدريس مادة املعلوميات على مستويات التعليم الثانوي اإلعدادي 

  إدراج مادة البرمجة في املستوى االبتدائي؛ 

 التعميم؛املعلوميات لضمان هذا  شبكة األساتذة واملفتشين في مجا  تعزيز 

 واالتصاالت؛مسلك البكالوريا الرقمية أو بكالوريا تكنولوجيا املعلومات  إحداث 

 املعلوميات؛سلك التبريز في  إحداث 

 .تنظيم أوملبياد سنوي خاص باملعلوميات 

 األساسية التالية: النتائجعلى تحقيق  يتم العمل 2030 أفق يف

 2030 -2028 2027 -2025 2024 -2022 2021 -2019 النتائج

تالميذ يتوفرون على الكفايات القرائية الرقمية في مجا  

 استخدام الوسائط املتعددة وشبكة اإلنترنت
40% 60% 80% 100% 

 %100 %80 %60 %40 والربوتيكاستفادة التالميذ من ورشات البرمجة 

 %100 %100 %100 %60 تحيين وتعميم مادة املعلوميات
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والتعبئةحكامة املنظومة 

االرتقاء بتدبير املوارد البشرية 

اإلطار التعاقديتطوير الحكامة ومأسسة 

ة تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حو  املدرسة املغربي

تقوية نظام املعلومات للتربية والتكوين 
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 والتعبئةحكامة املنظومة   الثالث: جاامل

 باملجا  التعريف .1

فرض مفهوم الحكامة نفسه خال  تسعينيات القرن املاض ي في املواضيع املرتبطة بالسياسات العمومية، وخاصة ما يتصل 

 وقد ساهم ذلك في تحسين تدبير األنظمة ،وباإلجراءات ذات الصلة باتخاذ القرارمنها بالتدبير وبالقواعد التنظيمية 

 التربوية.

وتعتبر الحكامة، حسب نص امليثاق الوطني للتربية والتكوين، "رافعة أساسية للتغيير الذي سيمكن نظام التربية والتكوين 

 من التزود بأدوات القيادة، وبآليات التدبير".

بابا كامال للمبادئ العامة للحكامة الجيدة، معتبرا "أن تنظيم املرافق  2011كل أعم وأرحب، أفرد دستور في هذا اإلطار، وبش

العمومية يتم على أساس املساواة... في الولوج إليها، واإلنصاف في تغطية التراب الوطني، واالستمرارية في أداء الخدمات...". 

 واملسؤولية، كما تخضع للمراقبة والتقييم.وتخضع ملعايير الجودة والشفافية واملحاسبة 

، فقد اعتبرت الحكامة من بين اإلشكاليات العرضانية التي تواجهها املدرسة 2015-2030أما الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

 في أبعادها األخرى ذات الصلة باملشاركة، والشفافية، وربط ومنذ عقود، سواء في بعدها املتعلق بنجاعة التدبير، أ

 املسؤولية بالتقييم واملحاسبة.

عنية أكثر م فإن الرؤية االستراتيجية تعتبرهاوبالنظر للرهانات املعقودة على املدرسة في تنمية وتأهيل اإلمكان البشري، 

باالنخراط في التحوالت املجتمعية، واستدماج مستلزمات الحكامة الجيدة، بغاية تحقيق النجاعة والفعالية في مختلف 

 تها، بما في ذلك النجاح في تحقيق أهداف اإلصالحات الحالية واملرتقبة للمدرسة.إنجازا

في هذا األفق، دعت الرؤية االستراتيجية لإلصالح إلى إسناد مسؤولية تدبير منظومة التربية والتكوين لبنيات التدبير على 

واضح  اقد واملحاسبة، وذلك في إطار تحديداملستوى الترابي، عبر تفويض الصالحيات واملهام في ظل االستقاللية والتع

 للسلط واألدوار واملهام وكيفية توزيعها على مختلف مستويات املنظومة التربوية، واستكما  تفعيل الالمركزية والالتمركز.

طار إل الباب السابع ملبادئ وقواعد حكامة املنظومة التربوية، والتي تشكل ا 51.17اإلطار رقم  –من جهته، خصص القانون 

املرجعي األساس والتوجهات االستراتيجية لسياسة قطاع التربية الوطنية في مجا  الحكامة، والتي تدعو إلى اتخاذ التدابير 

الالزمة ملواصلة تفعيل سياسة الالمركزية والالتمركز في تدبير املنظومة على املستوى الترابي، وإعما  مبدإ التفريع من أجل 

 لجهوية واملحلية للمنظومة من ممارسة املهام واالختصاصات املوكولة إليها.تمكين بنيات التدبير ا

وانطالقا من هذه املوجهات املرجعية، أضحى من الالزم وضع الحكامة الجيدة في صلب انشغاالت إدارة التربية الوطنية 

ق تحسين جا ، واستشراف أفبمختلف مكوناتها ومستوياتها، والعمل على تحصين وتعزيز املكتسبات املحققة في هذا امل

 حكامة املنظومة. 
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 الوضعية الراهنة .2

يعتبر قطاع التربية الوطنية من القطاعات السباقة على املستوى الوطني في نهج الالمركزية والالتمركز، وقد ساهم إحداث 

ببالدنا، حيث  ظومة التعليميةاألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تعزيز الجهود املبذولة من لدن الدولة إلصالح املن

ساعدت األكاديميات، بصفتها مؤسسات عمومية، في تحسين سرعة اتخاذ القرارات املتعلقة بتدبير الخدمات املقدمة 

للمواطنات واملواطنين في مجا  التربية والتعليم والتكوين على املستوى الجهوي واإلقليمي واملحلي، حيث تم نقل جل 

ت موكولة لإلدارة املركزية، إلى األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأصبح لهذه األخيرة صالحيات االختصاصات التي كان

 اتخاذ القرار دون الرجوع إلى املركز.

وتماشيا مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، تمت مباشرة ورش مواءمة الخريطة الجهوية لألكاديميات مع التقسيم 

، وإصدار النصوص التشريعية 12إلى  16الجهوي الجديد، حيث عملت الوزارة على تقليص عدد األكاديميات من 

ة تماد هيكلة جديدة على املستويين الجهوي واإلقليمي، ملواكبوالتنظيمية املتعلقة بتدبير املرحلة. وموازاة مع ذلك، تم اع

 األدوار واملهام الجديدة التي أضحت تضطلع بها األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.   

جدير باإلشارة أن تبني الوزارة ملفهوم تسريع وتيرة اإلصالح وإعطائه النفس الجديد، قد برز بوضوح مع مرحلة البرنامج وال

(، حيث تم إنجاز مجموعة من 2016 – 2013(، ثم بعدها جاءت محطة املخطط االستراتيجي )2009 – 2012الستعجالي )ا

ة يربط بين املستويات الترابية التي يتكون منها قطاع التربي ،العمليات التي مكنت من إحداث وإرساء نظام مندمج للقيادة

لى اإلدارة املركزية، مرورا باألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يصل إلينطلق من املؤسسة التعليمية و  ،الوطنية

 يمكن من استعما  عقالني للمعطيات التي يتم جمعها على الصعيد املحلي.ل ،واملديريات اإلقليمية

ة، مفيه، أن مجموعة من العوامل واإلكراهات التي اعترضت مسار إصالح املنظومة التربوية في مجا  الحكا ال شكومما 

( 2030 – 2015قد بدأت تتراجع لفائدة مؤشرات جديدة تؤكد، في ظل اإلصالحات الجارية مع الرؤية االستراتيجية )

قابلية املنظومة لإلصالح واعتبارها موضوع رهان كبير وحاسم. وأضحى من املسلم به أن  ،51. 17اإلطار رقم  –والقانون 

، لفعلية في ترسيخ الطابع املحلي والجهوي؛ وفي الدفع، أكثر من أي وقت مض ىمداخل ومفاتيح تحسين تدبيرها تجد بلورتها ا

 بالالمركزية إلى أبعد مدى في إطار الجهوية املتقدمة والالتمركز املوسع.  

في هذا السياق، وخال  السنوات األخيرة عرف مجا  تدبير املوارد البشرية تحوال ملموسا سواء فيما يتعلق بمعالجة 

من خال  تفويض  ،ديد من امللفات اإلدارية العالقة، أو فيما يتعلق بتوسيع صالحيات األكاديمياتوتصفية الع

االختصاصات، أو فيما يخص املقاربة الجديدة واملتمثلة في اإلعداد املبكر للدخو  املدرس ي، إذ أصبح اإلعداد للسنة 

ربة من وذلك انسجاما مع ما تستلزمه هذه املقا ،ة الجاريةالدراسية املقبلة يتم خال  الفترة ما بين شتنبر ودجنبر من السن

توفير شروط حكامة إدارية ناجعة في مجا  تدبير املوارد البشرية، والتي تهدف أساسا إلى ضمان تمدرس قار ومستمر لجميع 

 التلميذات والتالميذ، واإلعداد القبلي للبنيات التربوية باملؤسسات التعليمية.
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الوزارة في عدة مشاريع تخص مجا  اإلعالميات واستعما  تكنولوجيا اإلعالم والتواصل والتي تشكل إحدى كما انخرطت 

ورافدا أساسيا في استنباط املعطيات والبيانات الضرورية في التسيير اإلداري  ،الدعامات األساسية للمنظومة التربوية

 والتربوي املندمج.  

رها بشكل متواصل ومستدام لالستجابة للمتطلبات والحاجيات اآلنية واملستقبلية ومن أجل تعزيز هذه املكتسبات وتطوي

للمستعملين والفاعلين التربويين على صعيد املصالح املركزية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين واملديريات اإلقليمية 

صالح نزيل مضامين الرؤية االستراتيجية لإل واملؤسسات التعليمية، تم وضع مخطط جديد ينخرط، بإيمان قوي، في إنجاح ت

لوطنية تشكل املخطط االستراتيجي لقطاع التربية امشاريع  حافظةإلى اإلطار والتي تمت ترجمتها  –عبر مقتضيات القانون 

(2021-2017. ) 

ة وبمدى التعليمياالحتفاظ بالتالميذ إلى نهاية األسالك يعد ولقياس الفاعلية الداخلية للمنظومة في مجا  الحكامة، 

بالنظر و  . وفي هذا اإلطار،من بين املؤشرات الدالة تدفقهم عبر املستويات التعليمية بدون تكرار أو انقطاع عن الدراسة

رغم بعض  ،االبتدائيهذه الفعالية قد تحققت بشكل جزئي بالنسبة للتعليم يتضح أن  ،لخصوصية كل سلك تعليمي

 بالنسبة لسلكي التعليم الثانوي.  القطاعطموحات  تبقى دون و التكرار.  التعثرات املتجلية في ارتفاع نسب

 

 

 

عرفت نسب التكرار بسلكي التعليم االبتدائي والتأهيلي تراجعا ملموسا خال  السنوات الثالث األخيرة، إذ سجلت كما 

بالتعليم االبتدائي. في حين الزالت هذه النسب بسلك التعليم  2.8%بالنسبة للتعليم التأهيلي و  %2.7انخفاضا قدر ب

  .تجاوزهايتم العمل على اإلعدادي لم ترق إلى املستوى املطلوب نتيجة بعض اإلكراهات والتي 
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خال   نسبلهذه ابحيث وصلت  بالتعليم االبتدائي، تحسنا مستمرا من دون تكرار نسب استكما  الدراسة في حين عرفت

 %الثانوي اإلعداديالدراسة بالتعليم نسبة استكما  في حين لم تتجاوز ، 58.9%إلى ما يقارب 2018-2019املوسم الدراس ي 

 بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي.  10.6 %و 25.6

 

 

 26%بالنسبة للتعليم االبتدائي و  27 %يمثل إذمن مستوى تعليمي إلى آخر  هتختلف نسب، التأطير البيداغوجيأما فيما يهم 

باملستوى التأهيلي. فكلما كانت هذه النسب منخفضة كلما كان مستوى التأطير  17%بالتعليم اإلعدادي في حين ال يتعدى 

وبالتالي تزداد القدرة االستيعابية والتحصيل لدى املتعلمين. كما تجدر اإلشارة أن هذه النسب عرفت  ،البيداغوجي جيدا

توفير املوارد الضرورية من حجرات دراسية وأطر تربوية مع  نتيجة ،ورها انخفاضا بينا خال  السنوات الثالث األخيرةبد

 حسن توزيعها واستعمالها وتدبيرها.
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 األهداف العامة .3

من املؤكد أن بلوغ أهداف اإلصالح الحالي، يتطلب اعتماد مقاربة فعالة ومندمجة لقيادة وتدبير التغيير، كما يستدعي 

 تضافر جهود الجميع، وفق منظور يكرس البعد التشاركي في التدبير، ويرسخ مسؤوليات كل طرف في تنزيل اإلصالح. 

 حكامة املنظومة التربوية، تروم تحقيق األهداف العامة التالية:  من هذا املنطلق، فإن املشاريع املنضوية في مجا  

 تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير املوارد البشرية؛ 

  االرتقاء بحكامة منظومة التربية والتكوين واعتماد التعاقد كأساس إلنجاح اإلصالح؛ 

 تحسين الحكامة املالية وتطوير وتنويع مصادر التمويل؛ 

  مجتمعية مستدامة؛تحقيق تعبئة 

 .إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة املنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها 

 توصيف مشاريع املجا   .4

ية من خال  مواصلة تفعيل سياسة الالمركز  ،إلى تعزيز حكامة املنظومة التربوية املتضمنة بهذا املجا تهدف املشاريع 

ج بعد أفقي، وتتكامل فيما بينها من حيث األهداف والنتائ املشاريع ذاتاإلطار. وتعد هذه  –عبر تنزيل القانون  ،والالتمركز

 املنتظر تحقيقها.

موجهات كل مشروع على حدة، وكذا األهداف  ، أهميلي فيما نستحضرهذا، وألجل تسليط الضوء على هذه املشاريع، 

 والنتائج املنتظرة منه. 

31

27,7 27,1

29,9

26,4 26,6

18,7
17,3 17,3

0

5

10

15

20

25

30

35

2016-17 2017-18 2018-19

معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد:12رسم بياني رقم 

االبتدائي

اإلعدادي

التأهيلي



   51.17طار رقمالقانون اإل  مضامين يع تفعيلحافظة مشار                                                                                                                                                               

62 
 

 

 االرتقاء بتدبير املوارد البشرية :15املشروع 

 تقديم املشروع .أ

 ،ديدج تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير املوارد البشرية، من خال  نظام أساس يعلى موجهات تستهدف هذا املشروع  يستند

من  ،ربويةلجميع مكونات املنظومة الت واالرتقاء بتدبير املسارات املهنيةيقوم على مبادئ العد  واإلنصاف وتكافؤ الفرص 

، ووضع منظومة لتقييم األداء املنهي وربطها باالرتقاء باملسار املنهي والوظيفي؛ إلى جانب هيئات وأطر تربوية وإدارية وتقنية

فيزه؛ وكذا وتح ،استكما  إرساء الالمركزية الفعلية في مجا  تدبير املوارد البشرية؛ وتجويد وترشيد تدبير العنصر البشري 

جع لتدبير هذه وإرساء نظام معلوماتي نا ؛تعزيز استقاللية األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مواردها البشرية

والتأهيل من خال  وضع برامج سنوية لتقوية قدراتها التدبيرية، وجعلها تتوفر على األطر املؤهلة بالتأطير ومواكبتها  ؛املوارد

 ل مشاريع إصالح املنظومة التربوية جهويا وإقليميا ومحليا. من أجل تنزي

تخليق املمارسة املهنية داخل منظومة التربية والتكوين، وترسيخ  ولعل من أبرز موجهات هذا املشروع كذلك، الدعوة إلى

 قاعدة املردودية واالستحقاق.  أساس علىوذلك ، الضبط واالنضباطثقافة الواجب املنهي، وتكريس 

ن بين موجهاته األساسية أيضا، اعتبار الشروط النظامية والتكوين األساس واملعايير واملؤهالت، التي سيتم تحديدها في وم

 "دالئل مرجعية"، مداخل أساسية والزمة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش.

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

 وذلك عبر:  ر نجاعة،ثتجديد مهن التربية والتكوين لتصبح أكو االرتقاء بتدبير املوارد البشرية يهدف هذا املشروع إلى 

  تحديد مهام وكفايات األطر التربوية واإلدارية والتقنية املنتمية ملختلف الفئات املهنية العاملة في مجاالت التربية

قييم تعتمد إلسناد املسؤوليات التربوية واإلدارية، وترجعية للوظائف والكفاءات، املدالئل الوالتعليم والتكوين في 

الخاصة  مالءمة األنظمة األساسيةإعادة تنظيم مهن التربية والتكوين و  على ،األداء، والترقي املنهي، والعمل بعد ذلك

  ؛الدالئل املرجعيةهذه وفق املبادئ والقواعد واملعايير املنصوص عليها في  ملختلف الفئات املهنية

  توحيد املسارات املهنية وتوسيع نظام الدرجات وحفز الفاعلين التربويين طيلة حياتهم املهنية، مع وضع نظام خاص

تعويضات ) لتحفيز وتشجيع األطر التربوية واإلدارية على ممارسة مهامها باألوساط القروية واملناطق ذات الخصاص

 ؛، تجهيز البنيات املدرسية...(النقل وباقي الخدمات االجتماعية السكن، خدمةمادية، 

  إنجاز تقييم منتظم لألداء املنهي واملردودية وربطه بمنظومة الترقي، اعتمادا على الدالئل املرجعية للوظائف

باإلضافة  ،والكفاءات، ويمكن من التوظيف األمثل للموارد البشرية، والعمل على استثمار نتائجه عند إسناد املهام

  ؛ملستمر بجعله ضمن عناصر تقييم األداء والترقي املنهيتثمين التكوين ا إلى

  إلى مؤشرات موحدة ووظيفية  استنادا ،مع ربطه بمنظومة الترقيإعداد واعتماد شبكات تقييم األداء املنهي

حسب الهيئات ووفق الدالئل املرجعية ونجاعة النتائج وااللتزام بالواجب املنهي  لقياس األداء واملردودية

 والكفاءات؛للوظائف 
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  م بين يقوم على أساس مبدأ التالز تفعيل مضامينه، إرساء ميثاق أخالقي ملهن التربية والتعليم والتكوين و

الحقوق والواجبات ويؤدي إلى تخليق املمارسة املهنية داخل املنظومة التربوية، مع ربط اإلخال  به بمسطرة 

 ؛املنهي الترقيآليات التأديب و 

  ة في أفق تحقيق التأطيريستحقاق في تولي املسؤوليات التربوية والتنسيقية والتدبيرية و اعتماد الكفاءة واال

 ؛املناصفة

  اعتماد تدبير جهوي للموارد البشرية في انسجام مع النهج الالمتمركز ملنظومة التربية والتكوين، ومع توجهات

  :الجهوية املتقدمة، من خال 

  تنمية الكفايات املهنية واستكما  الخبرة ملدبري املوارد اإلداري و أجرأة امليثاق الوطني للالتمركز

طلبات حجم لتستجيب ملت واملؤسسات التعليميةالبشرية باألكاديميات الجهوية واملديريات اإلقليمية 

بأدائها رها و بأدواتفعيل شبكة مدبري املوارد البشرية واالرتقاء ، باإلضافة إلى اإلختصاصات املفوضة

 ؛امليداني

   كاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع إرساء آليات للتعاقد لألاستكما  تفويض االختصاصات

 واملديريات ، من جهة، وبين هذه األخيرةحو  النتائج بين اإلدارة املركزية واألكاديميات الجهوية

املستوى  دبر علىالتي مازالت ت االختصاصات أو نقل عملية تفويض ، من جهة ثانية، ملواكبةاإلقليمية

 ؛املركزي، وذلك عن طريق تفعيل آليات التأطير واملعيرة والتقييم

  توفر األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مواردها البشرية واستقاللية تدبيرها من خال  وضع

 مع الحرص على ،والعمل بهنظام أساس ي خاص بموظفي األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

  .ية الالزمةوالعمل على توفير املوارد البشر  ،همواكبة األكاديميات بالتأطير الالزم لتنزيل أمثل ملقتضيات

 رساء إ وضمان توزيعها بما يحقق العدالة املجالية، مع ،تجويد تدبير املوارد البشرية بقطاع التربية الوطنية

ن من عقلنة تحديد الحاجيات بتنسيق مع األكاديميات الجهوية نظام للتدبير التوقعي للموارد البشرية يمك

ستكما  ابر تتبع استعما  الزمن املدرس ي و للتربية والتكوين، وإرساء آليات لتتبع تشغيل املوارد البشرية ع

ساعات العمل النظامية وإسناد الفائض من املدرسين جداو  حصص كاملة حسب األسالك، باإلضافة إلى 

ر من املوارد البشرية، وتكوين وتأهيل الفائض من أط علوماتي لتدبير الفائض والخصاصامليق تطبالاعتماد 

 تفكيك أهم اإلكراهات التي ، معالتدريس من أجل إسنادهم مهام التدريس في املواد القريبة من تخصصهم

  ؛تفرز الفائض التدبيري 

  العمومي، ووضع املوارد البشرية العمل على سد الخصاص الحاصل في مؤسسات التربية والتعليم

( 6املتخصصة رهن إشارة البنيات والوحدات املكلفة بالتوجيه واإلرشاد واإلعالم، وذلك داخل أجل ست )

 سنوات؛

 طار إل من خال  تدقيق وتكييف املذكرة ا وإعادة االنتشار االنتقالية تجويد املنظومة الحالية للحركات

ادة إعداد مخطط إلع والعمل علىللمنظومة من املوارد البشرية،  ةللحركات لتستجيب للحاجيات الوظيفي

 ؛انتشار املوارد البشرية على مختلف مستويات املنظومة التربوية
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  إرساء نظام معلوماتي ناجع ومندمج لتدبير املوارد البشرية من خال  استكما  مساطر التدبير غير املدرجة

تحمل جميع القرارات التدبيرية الخاصة بالوضعيات اإلدارية  في النظام املعلوماتي الحالي واعتماده في

 .  للموظفين، باإلضافة إلى تحسينه وتعميم استعماله على مستوى املؤسسات التعليمية

 اإلطار التعاقديالحكامة ومأسسة  تطوير  :16املشروع 

 تقديم املشروع .أ

 التقيد بالتوجهات االستراتيجية الكبرى لسياسة الدولة فييتأسس هذا املشروع على مجموعة من املوجهات  الرامية إلى 

ير مواصلة تفعيل سياسة الالمركزية والالتمركز في تدب الرامية إلى مجا  التربية والتعليم والتكوين، والسيما التدابير

لتكوين ونقل للتربية وا، وذلك من خال  تعزيز االستقاللية الفعلية لألكاديميات الجهوية املجالياملنظومة على املستوى 

الصالحيات الالزمة لتسيير مرافق املنظومة على املستوى الترابي، وتحويل الوسائل الالزمة، مع وضع آلية لتحقيق التعاضد 

في املوارد واملمتلكات والتجهيزات الضرورية، فضال عن تعبئة املوارد املتاحة إلنجاز برنامج وطني لصيانة وتأهيل مؤسسات 

( سنوات، وخاصة بالوسط القروي 3التعليم والتكوين القائمة والتجهيزات املتواجدة في أجل ال يتعدى ثالث )التربية و 

 واملناطق شبه الحضرية، من أجل مواكبة الطلب املتزايد على التمدرس.

فافية الشقراطية واملسؤولية والتفويض و ورية تدعو إلى ترسيخ مبادئ الديمهذا املشروع على موجهات مح يعتمدكما 

واملحاسبة والترشيد والتنسيق وتبسيط املساطر واملراقبة الداخلية، وإرساء استقاللية مؤسسات التربية والتعليم 

وتوفير الوسائل  ،والتكوين، باعتماد مشروع املؤسسة كأساس لتنميتها املستمرة وتدبيرها الناجع، وتعزيز وتقوية حكامتها

وتفعيل الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى صادرها وتحسين جودتها، الالزمة لتمويل املنظومة وتنويع م

املكررة من قانون  14املحدث بموجب املادة  ، الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 .2020للسنة املالية  70.19املالية رقم 

تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة القطاع الخاص وضع إطار  ،من موجهات املشروع كذلكفعالوة على ما سبق، 

في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها، وتمويلها، وتحسين جودتها، وتنويع العرض 

لخصاص في االتربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن املجالي على الصعيد الترابي، وأولوية املناطق ذات 

 .والتقييم والتتبع بهدف تطوير حكامة املنظومة التربويةاملواكبة والتأطير  إرساء آليات املدرسية، وكذاالبنيات 

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

تحقيق مجموعة من األهداف إلصالح منظومة التربية والتكوين باعتبارها إلى املشروع  يرميانطالقا من هذه املوجهات، 

أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة واألسرة وهيئات املجتمع املدني، والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين، 

 ور حو  مواصلة تفعيل سياسةال  مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية واإلدارية واملالية، والتي تتمحخمن 

وتوفير  ،حباعتباره أساس إنجاح اإلصال  ،وإرساء تعاقد مجتمعي ،الالمركزية والالتمركز في تدبير منظومة التربية والتكوين

للجنة الوطنية االذي تداولت فيه تنفيذ املخطط التشريعي والتنظيمي  ، من خال هالضرورية لتنزيلالقانونية املستلزمات 

تحت  ،2019دجنبر  25بتاريخ خال  اجتماعها األو  املنعقد  والبحث العلمي إصالح منظومة التربية والتكوينمواكبة تتبع و ل

زيل أحكام لتنالضرورية التشريعية والتنظيمية يتوخى إعداد النصوص  . وهو املخطط الذيرئاسة السيد رئيس الحكومة

جاري المراجعة وتعديل النصوص عن  ، فضال، وكذا تكريس الحكامة الجيدة للمنظومة التربوية51.17 رقم اإلطار-القانون 

وضمان ريادة وقدرات تدبيرية ناجعة في مختلف مستويات املنظومة،  اإلصالح،لجعلها متوافقة مع متطلبات  بها العمل

 وتوطيد نظام للحكامة الترابية للمنظومة في أفق الجهوية املتقدمة.
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االرتقاء ، من خال  تعزيز اإلدارة التربوية و ربية والتكوينتحكامة منظومة الإلى جانب ما سلف ذكره، يرمي املشروع إلى تطوير 

قدراتها، وتكريس مساطر وآليات التدبير، وتعميم العمل بمقاربة مشروع املؤسسة، وكذا تعزيز العمل امليداني، وتدبير ب

ة التدخالت املحلية، بهدف جعلها رافعة أساسية لتحسين مؤشرات التمدرس باملؤسسات القرب، والرفع من نجاعة وفعالي

 التعليمية، وتحسين جودة أدائها، وخلق دينامية فعلية محفزة على التطوير املنتظم ملردوديتها.

 

( سنوات، 3ثالث ) تحسين الحكامة املالية وتطوير وتنويع مصادر التمويل، في غضون  ،أيضا ومن بين أبرز أهداف املشروع

 مع التركيز على: 

  واملحاسبي على جميع مستويات املنظومة، من خال  تقوية آليات التخطيط واملادي املالي تحيين إطار التدبير

 تعددة السنوات وتكريس مقاربة التنفيذ امليزانياتي املبنية على نجاعة األداء؛موالتحكم في البرمجة 

  الداخلية ومهننة مجا  االفتحاص؛تحسين وتقوية منظومة املراقبة 

 .تنويع واستدامة مصادر تمويل املنظومة وترشيد اإلنفاق التربوي، بما يواكب متطلبات تطبيق اإلصالح 

 :على تحقيق النتائج التالية 2030في أفق سنة يتم العمل س ،وعلى هذا األساس

  على مدى ثالث مشاريعه برمجت والتي ،51.17رقم  اإلطار-تنفيذ املخطط التشريعي والتنظيمي لتنزيل القانون 

 املذكور؛ اإلطار-القانون من  57حكام املادة أانسجاما مع  ( سنوات3)

  ؛ف الذكرالسالاإلطار -تحيين وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفق أحكام القانون 

  الترابي؛على املستوى التربوية تفعيل سياسة الالمركزية والالتمركز في تدبير املنظومة 

 تعزيز االستقاللية الفعلية لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تعاقدي؛ 

  التدبيرية على املستوى الجهوي واإلقليمي؛ وهياكل البنياتإعادة النظر في اختصاصات 

 رابي ن بنيات التدبير الجهوية واملحلية على املستوى التيالزمة لتسيير مرافق املنظومة، لتمكنقل الصالحيات ال

من ممارسة هذه الصالحيات بكيفية فعالة، مع مراعاة التصميم املديري لالتمركز اإلداري للقطاع، الذي 

  ؛ري لالتمركز اإلداالوزارية لجنة المن طرف  2019تمت املصادقة عليه خال  شهر شتنبر 

 إرساء تنظيم هيكلي جديد لإلدارة املركزية وفق اختصاصات جديدة؛ 

  إرساء تركيبة جديدة للمجالس اإلدارية لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باختصاصات ومهام واضحة

 ومدققة؛

  بيرها الناجع؛وتدتعزيز استقاللية املؤسسات التعليمية باعتماد مشروع املؤسسة كأساس لتنميتها املستمرة 

  تركيبتها؛تقنين وتقوية أدوار ومسؤوليات مجالس املؤسسة التعليمية وإعادة النظر في 

  مراجعة مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بتنظيم الهياكل وكيفيات سيرها وأنظمة املراقبة

 والتقييم الخاضعة لها؛

  املنظومة؛اإلرساء الفعلي للتعاقد بين مختلف مستويات 

 سيما:ال  ،لقانون املالية 130.13 رقم مواصلة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 

 على جميع مستويات املنظومة التربوية؛واملحاسبي  واملادياملالي تحيين اإلطار التدبير  -

 تعددة السنوات؛ م امليزانياتيةالتخطيط والتحكم في البرمجة  إرساء آليات -
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 للقطاع. امليزانياتي، وإعداد مشاريع وتقارير نجاعة األداءتكريس مقاربة التنفيذ  -

 الحكامة آليات من آلية باعتباره (GID-AREF) للنفقات املندمج التدبير النظام التنفيذ حيز دخو   -

 واملؤسسات الوصاية لسلطة ويتيح العمومي االنفاق مجا  في املعلومات تقاسم من يمكن الجيدة

 .اإلقليميو  الجهوي  املستويين على واملشاريع امليزانية وتنفيذ املساعدة املحاسبة تتبع من العمومية

  الشراكات الجهوية واملحلية بين األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومؤسسات التعليم تشجيع

 األخرى؛العالي والبحث العلمي 

  التمويل والرفع من جودة منظومة التربية  تطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجا

 .والتعليم والتكوين والبحث العلمي

 : تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حو  املدرسة املغربية17املشروع 

 تقديم املشروع .أ

 ستدامة" من الفصلتعبئة مجتمعية موالعشـرون: "الرافعة الثانية  في 2015/2030أعلنت الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

مدى زمني للتعبئة الوطنية من أجل هو  2030-2015 للتغيير"، أن املدى الزمني جديد وتدبير ناجعة ريادة أجل "من الرابع:

بل الدولة م تجديد املدرسة املغربية وتحسين جودتها ومردوديتها، ومن ثم جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنية ن قن

التكوين والبحث، واملنظمات النقابية، والقطاع الخاص، واألسر واملجتمع املدني، والجماعات الترابية، ومؤسسات التربية و 

 واملثقفين والفعاليات الفنية واإلعالم.

املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في الفقرة الخامسة من ديباجته  51-17 رقماإلطار -كما نص القانون 

ها، واملتواصلة لتطبيق إصالح املنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه املنتظم، تعد، في تكاملالتعبئة املجتمعية الشاملة على أن "

 ؛ " هنات إضافية إلنجاحه وتحقيق أهدافضما

افية إلنجاحه ضمانات إضهي  التعبئة املجتمعية الشاملة واملتواصلة لتطبيق إصالح املنظومة التربوية، إيمانا منها بأنو 

تحقيق أهداف إصالح منظومة كون كذلك  ااعتبار و لهذا املجا ،  متكامالخصصت الوزارة مشروعا ، هوتحقيق أهداف

 الفاعلين في مجاالت الثقافة واإلعالم واالتصا .و مسؤولية مشتركة بين الدولة  في هذا املجا ، التربية والتكوين

دف عام، كه يةبملجتمع حو  املدرسة املغر داخل ا تعبئة مجتمعية مستدامةاملشروع يروم تحقيق  من هذا املنطلق، فإن

 .خال  مجموعة من األهداف الخاصة منتصريفه والعمل على 

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

تحقيق أهداف خاصة وبلوغ نتائج ملموسة من  هذا األخير، يتوخى املذكورة والهدف العام لهذا املشروع بناء على املوجهات

تقوية آليات التعبئة املجتمعية ملختلف الفاعلين والشركاء، وتثمين دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات  خال 

 .والتالميذ، وتكريس مقومات الشراكة التربوية
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 كما يهدف هذا املشروع إلى إرساء تعاقد معنوي مع الفاعلين التربويين من أجل تجديد الثقة وإعطاء نفس جديد ألدوارهم

والفاعلين االقتصاديين حو  املدرسة املغربية، والرفع من وتيرة جهود مناصرة املدرسة املغربية  وتعبئة األسروانخراطهم، 

 .من قبل النسيج اإلعالمي الوطني بمختلف مكوناته، وتعميق النقاش العمومي حو  املدرسة املغربية

التعبئة ال يمكن أن تبقى مجرد خطاب عام، وإنما يتعين  لى أنلقد نصت الرؤية االستراتيجية لإلصالح في هذا السياق، ع

أن تصبح نسقا منظما ببعد التقائي يرسخ مسؤولية الفاعلين املباشرين في املدرسة، ومحيطها وشركائها، ويؤمن تملكهم 

 ألهداف اإلصالح وانخراطهم في تطبيقه وتتبعه...

والنتائج الواجب تحقيقها، وكذا مجموعة من التدابير التي  األهداف من أجل ذلك، حددت لهذا املشروع مجموعة من

ستوى من على أن يتكفل كل م ،مركزيا وجهويا وإقليميا همن املنتظرةتحقيق األهداف املسطرة والنتائج  ،سيتم من خاللها

قرب، وتعزيزا تفعيال لسياسة ال ،املستويات اإلدارية والتدبيرية للمنظومة بتنفيذ ما يقع ضمن اختصاصه ومجاله الترابي

 لنهج الالتمركز والالمركزية واالستقاللية املؤسساتية.

، حيث ستواكب جميع املشاريع اإلصالحية إلى انأن التعبئة املجتمعية هي "مستدامة" في املكان والزم ،والجدير بالذكر

يتم تجديد مشروعها وتحيين تدابيره تبعا ، وس2030سنة أفق نهاية املدى الزمني للرؤية االستراتيجية واملحدد في 

 للمستجدات التي قد يعرفها اإلصالح ومشاريعه خال  مساره التنفيذي إلى حدود هذا املدى الزمني.

  التالية:يتم العمل على تفعيل التدابير سوفي هذا اإلطار، فإنه 

  في دجنبر  ماهاملصادقة علي تمت)بعد ما الشروع في تنزيل االستراتيجية الوطنية واملخطط التواصلي العام

 ؛( ملواكبة تنزيل مشاريع الرؤية االستراتيجية2019

  ؛إعداد مخططات تواصلية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا لتنزيل االستراتيجية  

 ؛متها تبعا ملستجدات املنظومة التربويةءفعيل هذه املخططات وتقييمها دوريا، مع الحرص على مالت 

  ؛النهوض باملنظومة التربويةفعاليات املجتمع من أجل مية وتواصلية لتعبئة كافة تنظيم حملة إعال  

 ؛تأطير عمل البنيات اإلدارية املسؤولة عن التواصل مركزيا وجهويا وإقليميا 

  نسج عالقات تواصلية ومتواصلة مع مختلف وسائل اإلعالم للتنسيق وتحقيق دعم موصو  للمدرسة

 ؛املغربية

   تقييم األثر التربوي واملادي واملالي ملبادرات الشراكة والتعاون على منظومة التربية  إطالق دراسة حو

 ؛والتكوين

  األطراف؛إبرام اتفاقيات شراكة وبرامج للتعاون الثنائي ومتعدد 

  تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر ورؤساء مصالح الشؤون القانونية والشراكة باألكاديميات الجهوية

 قليمية واملؤسسات التعليمية التابعة لها.واملديريات اإل
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 : تقوية نظام املعلومات للتربية والتكوين18املشروع 

 تقديم املشروع .أ

 عبر، للمعلوماتمندمج يستند هذا املشروع على موجهات رئيسية وواضحة املعالم، ترمي باألساس إلى وضع نظام وطني 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تدبير وتقويم مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والسهر على تأمينه  استعما 

 وتطويره وتحيينه بكيفية دائمة ومستمرة.

 األهداف الخاصة والنتائج املنتظرة .ب

ا ومندمج اساتيمؤس امعلوماتي انظامليصبح  هوتطوير ه تعزيز الحالي و نظام املعلومات ترصيد مكتسبات يروم هذا املشروع 

خاصة  املوجهة للمواطنين اإلليكترونية الخدماتتطوير ، و لتربوية، وتقييمها، وضمان جودتهاقيادة املنظومة ا من يمكن

 ، وذلك من خال  األهداف والنتائج التالية:منهم التالميذ وأوليائهم

 تطويرو  ، وذلك عبر تعزيزمسارهم التعليميتتبع املتمدرسين طيلة يمكن من  ةللتربيمعلومات  ماإرساء نظ 

ن مفتوحة للتالميذ وأوليائهم ولكل الفاعليجديدة ووظائف تضم مكونات ل ،للتدبير املدرس يمنظومة مسار 

 :في نسختها الثالثة نذكر منظومة مسارالتي ستتضمنها الجديدة ويين. ومن أهم املكونات بالتر 

  ألساسية ا والتي تتضمن، عالوة على الخدمات الرقميةواألساتذة مفتوحة للتالميذ  للتعلم منصة رقمية

التوجيه و وتقييم املكتسبات باملوارد الرقمية  اخاص اوالفضاء التشاركي، مكون اإلليكترونيكالبريد 

 ؛الصفية وغير الصفية والخدمات املدرسية األساسيةملدرسية ااألنشطة املدرس ي و 

 " لألساتذة لالطالع على الوضعية اإلدارية واملالية ولتيسير مسك نقط  مفتوحة" موبايل-مسارخدمات

 .... الخ؛اإلليكترونياملراقبة املستمرة ومسك الغياب وتدبير دفتر النصوص 

 " ؛ لتالميذء اولياأل  مفتوحة" موبايل-مسارخدمات 

  ؛التوجيهو فضاءات خاصة بأطر التفتيش 

  ويينبالتر فضاءات خاصة بباقي الفاعلين. 

والدعم رس ي املدتدبير الدخو  املدرس ي والتقييم وتدبير دفتر الزمن الخاصة بتتضمن صيانة املكونات الحالية سا كم 

عمليات  افة إلى، باإلضالتربية الغير النظامية والتعليم الخصوص يو االجتماعي والدعم املدرس ي وكذا تدبير التعليم األولي 

  .واملباريات وكذا مواصلة عمليات تطوير ودمج منظومة التفتيشاالشهادية التطوير الخاصة بتدبير االمتحانات 

جديد ودمج منظومة تعبر  املنظومات املعلوماتية لتتبع املتمدرسين )ما بعد الباكالوريا(سيتم كذلك تطوير  ،وفي هذا اإلطار

  .منظومة شهادات التقني العاليوكذا تدبير األقسام التحضيرية 

  واستكما  خصائصها الوظيفية وذلك من  علوماتية لتدبير املوارد والحكامةاملنظومات امل تطويرتعزيز و

نظومة منسجمة مع موجعلها لتدبير املوارد البشرية  "سير"مخال  مباشرة الصفقة الخاصة بتطوير منظومة 

ن األساس تكويلتدبير ال املندمجة نظومةوإرساء املوتطوير املنظومات الخاصة بالحركات االنتقالية  ،مسار



   51.17طار رقمالقانون اإل  مضامين يع تفعيلحافظة مشار                                                                                                                                                               

69 
 

 

ومة تدبير منظو املمتلكات و تطوير منظومة امليزانية إلى إلضافة اب ،وتطوير منظومة التوظيف، واملستمر

 ؛الشؤون القانونية واملنازعات

   املدرس ي تخطيطجديدة للمنظومة  إحداث من خال  ،واإلحصاءمنظومة التخطيط وإدماج  تطويرتعزيز و 

تطوير منظومة وكذا  اإلحصاءو  التخطيط التربوي ب ات الخاصةنظومامل وإدماج تطويرمتعدد السنوات و 

املوارد و  التعليمية املؤسساتو  الخاصة بالتصنيفات والتالميذ) ةجع الوطنياتطوير املر  عبر اتخاذ القرار

  ؛ةمنظومة تدبير مشروع املؤسس وتطويرتعزيز و  قيادة املشاريع"رائد" لمنظومة  وتطويرتعزيز و ( البشرية

  تدبير املركز ب قاءالرتا عبر ،ليات فعالة لتأمين املنظومات املعلوماتيةآاالستثمار في التجهيز املعلوماتي وإرساء

تجديد التجهيز املكتباتي وتدبير الحضيرة املعلوماتية وتطوير الشبكات املعلوماتية وتوفير و الوطني للبيانات 

قد االجتماعات عالخاصة ب التجهيزات وكذا والتربويين واإلداريينلتالميذ البريد اإلليكتروني لكل الفئات من ا

 عن بعد؛

   حماية للإعداد وإرساء ميثاق  من خال  ،عطيات ذات الطابع الشخص ياألمن املعلوماتي وحماية املتعزيز

املعلوماتية والتحسيس والتكوين حو  األمن املعلوماتي وحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي واإلنجاز 

 ة؛املعلوماتي واالنظمة لحماية البريد اإلليكتروني برانمالدوري للتدقيق األمني وكذا اقتناء 

  تطوير اإلدارة اإلليكترونية ويتضمن تطوير خدمات إليكترونية لكل الفئات املعنية واملساهمة في تبسيط

 يتضمنكما  .الهاتف املحمو   تطوير تطبيقات علىو  للمساطر االدارية مع نزع الطابع املادي املساطر اإلدارية

للوزارة واألكاديميات واملديريات اإلقليمية  املواقع اإللكترونية عمليات تحيين وتجديدتطوير ال هذا

كل مع  ةوالتواصليالفضاءات اإلخبارية  ذا تحيين وتجديدكو  التكوين. واملؤسساتالتعليمية واملؤسسات 

ر يتطو  اهمة فياملسمع  ،شركاء وعمومو ن يمهنيو  أولياء التالميذو  تالميذوالتكوين من الفئات املعنية بالتربية 

والدعم  Backofficeتدبير املكاتب الخلفية " وكذا إنصات"تطوير منظومة عبر  ،منظومة تتبع الشكايات

 ؛ للتواصل الداخلي البوابة اإلليكترونيةتطوير و  عبر منظومة "مساندة" Hotlineالتقني 

   بوابة المن خال  عمليات تطوير  ،على املعلومات املوثوقة والعمل على نشرها وضع آليات لضمان الحصو

 سجلالطوير تمن خال  كذلك و  ،املؤشرات اإلحصائيةاملعطيات و نشر  تساهم في التي ربيةلتلاإلليكترونية 

لعالي ودعم اقطاعي التكوين املنهي والتعليم بين التباد  اإللكتروني للمعلومات عبر الدراس ي للمتعلمين 

  (؛صيغتها الجديدة يمنظومة تصفح اإلحصاء فالوطنية ) وتطوير منظومة اإلحصاء

  تحديث  من خال  ،االستثمار في تطوير الكفاءات في املجا  املعلوماتيو  حكامة منظومة اإلعالمتعزيز

ميثاق "نزيل ت باإلضافة إلى ،املستوى الجهوي  االعتبار بعين األخذمع  ،عالماملخطط االستراتيجي ملنظومة اإل 

 تنظيم، وكذا تطوير الكفاءات في املجا  املعلوماتيو على الصعيد الجهوي  "حكامة منظومة اإلعالم

عدة "إعداد واملشاركة في  تكوينات لفائدة املسؤولين عن منظومة االعالم على الصعيد الجهوي واإلقليمي

.لتكوينل يةكز املر تحت إشراف الوحدة   النظم املعلوماتية ب " الخاصةنلتكويا
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 منهجية التنزيل وآليات تتبع التنفيذ

 نستعرض في هذا الجزء بعض الجوانب املنهجية لتنزيل املشاريع، وذلك من خال  املحاور التالية:

 بعض املحددات املنهجية؛ 

  تنفيذ وأجرأة املشاريع؛إرساء نظام قيادة وتتبع 

 محددات منهجية .1

 في هذا الصدد، البد من التذكير ببعض املحددات ذات الصلة بالجوانب املنهجية، ونخص بالذكر أساسا: 

  ترصيد ما تم تحقيقه على مستوى التخطيط )مخططات العمل( وخاصة نتائج اللقاءات والندوات التي نظمت

 بحضور األكاديميات؛

  املواكبة امليدانية للتنزيل وأثر املشاريع على االرتقاء بأداء املؤسسات التعليمية، وإعطاء األولوية التوجه نحو

 للمشاريع ذات الطبيعة العملية واألثر املباشر على خدمات املؤسسات التعليمية؛

 ي تضم رؤساء األقسام لتإشراك املسؤولين الجهويين واإلقليميين في تنزيل املشاريع عبر تفعيل آلية شبكات املدبرين ا

 واملصالح، من أجل ضمان التنزيل السليم واملستمر للمشاريع؛

  إرساء شبكات املدبرين املركزيين والجهويين واإلقليميين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كآلية للتنسيق، وتوحيد

جاالت التي التقييم، وخاصة في املالرؤى واملفاهيم، وتطوير القدرات التدبيرية، وتقاسم التجارب الناجحة، والتتبع و 

تتطلب تنسيقا متواصال بين مختلف مكونات السلسلة التدبيرية ) تدبير املوارد البشرية؛ تدبير الشؤون القانونية 

 واملنازعات؛ التدبير املالي؛ التواصل؛ نظام املعلومات؛ القطب البيداغوجي؛ ...(؛

  ،من خال  تكوينات موجهة ملختلف الفاعلين وخاصة رؤساء املشاريع، تقوية القدرات الريادية على كافة املستويات

 إلى جانب التفعيل األمثل آلليات التتبع والتقييم املنتظمين. 

  التنفيذ إرساء نظام القيادة وتتبع .2

ملرتكز على النتائج اإن املقاربة املعتمدة بقطاع التربية الوطنية في تنزيل املشاريع، واملتمثلة في التدبير باملشروع أو التدبير 

(G.A.R تفرض وضع ،)للقيادة التي تشكل أداة ناجعة لتتبع التنزيل الفعلي للمشاريع عبر تقييم النتائج املحققة في  لوحة

 امليدان.

ة تنفيذ املشاريع، وباإلكراهات التي يطرحها حجم املنظومة التربوي عنمنها بحجم العمليات واألنشطة التي ستترتب ووعيا 

وتعدد مستوياتها اإلدارية، وإعماال ملقتضيات التدبير باملشروع، تعتمد الوزارة نظاما محكما لقيادة وتدبير وتتبع هذه 

ة باألهداف قييم النتائج، مقارناملشاريع، بالشكل الذي سيسمح لها بالتحكم في مسارات اإلنجاز، وتتبع عملية األجرأة، وت

 املسطرة سلفا، وباملوارد املرصودة، وباآلجا  املحددة لإلنجاز.

 البعد الزمني واملجالي لتنزيل املشاريع

( 2015 – 2030في ارتباطه بمضامين الرؤية االستراتيجية ) اإلطار-باعتبار أن تنزيل املشاريع هو تنزيل ملقتضيات القانون 

بار املعطيات اإلطار مع األخذ بعين االعت –الثة الكبرى، فإن زمن التنزيل هو بالتأكيد الزمن املحدد في القانون في املجاالت الث

كأفق قريب املدى لتحقيق  2021 سنة التي لها تأثير مباشر على مسارات تنزيل املشاريع. لكن داخل هذا الزمن ال بد من وضع
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تحقيقها لستوجب إعادة ترتيب النتائج حسب األولويات ووضع جدولة زمنية ما يمكن تحقيقه من نتائج منتظرة. وهذا ي

  .بعين االعتبار مستجدات التأطير امليزانياتي املمتد على ثالث سنوات األخذمع  داخل هذا الزمن املمكن.

، حسب اومحليا إقليمي؛ ا؛ جهويامركزي للقطاع:بالنظر لتنوع املشاريع واختالفها، سيتم تفعيلها على املستويات األربع و 

 طبيعة مكونات كل مشروع على حدة.

 

 البعد التنظيمي واإلجرائي لتنزيل املشاريع

 ويرتكز نظام القيادة والتتبع هذا على مجموعة من اآلليات، من بينها:

  لى عوضع العدة التدبيرية املرجعية لكل مشروع، والتي تضبط تأطيره املنطقي واإلجرائي، بحيث يتوفر كل مشروع

إطار منطقي وبطاقة تفصيلية، ذات بعد إجرائي تحدد الخطوات واإلجراءات العملية إلنجازه، وذلك وفق نموذج 

 موحد على صعيد اإلدارة املركزية؛

  تبسيط منهجية العمل وتوحيدها باعتماد النتائج املنتظر تحقيقها من كل مشروع عن طريق العمليات القابلة

 للتنزيل؛

 ؛يلة بالتنزيل الفعلي والسريع للمشاريع وذلك بإشراك شبكات املدبرين الجهويين واإلقليميينوضع اآلليات الكف 

  إحداث لجن وفرق قيادة وتدبير وتتبع املشاريع، مركزيا وجهويا وإقليميا، وتحديد وضبط مهامها، في احترام للهيكلة

 ندمج؛ اإلدارية الرسمية ملختلف مستويات اإلدارة، وذلك وفق تصور متكامل وم

 تفعيل اللقاءات الدورية لرؤساء املشاريع من أجل وضع واعتماد الصيغ املالئمة لتنزيل املشاريع؛ 

  التتبع بصفة دورية ومنتظمة للبرمجة امليزانياتية ولوضعية تقدم إنجاز املشاريع ومعالجة االختالالت واإلكراهات

-للمشروع ابتداء من تاريخ صدور القانون املحدد الزمني التي قد تحو  دون احترام الجدولة الزمنية واحترام األفق 

 ؛اإلطار

  االرتكاز على مشروع املؤسسة كآلية ألجرأة املشاريع على صعيد املؤسسات التعليمية، انسجاما مع مقتضيات الرؤية

أقص ى  ىاالستراتيجية التي أكدت على أهمية مشروع املؤسسة وعلى ضرورة توسيعه مفهوما، ومنهجا، وممارسة، إل

حد يمكن من استيعاب ضرورات اإلصالح ومتطلباته. وذلك بإشراك وتعبئة مختلف الفاعلين املحليين في عملية 

اإلنجاز، إلى جانب ربط مخرجات املشاريع التي تصب في مشروع املؤسسة، بتحسين املؤشرات التربوية للمؤسسات 

 التعليمية؛

  ل.وتنزيل املشاريع والعمل على تقويمها من أجل تدبير أنجع ونتائج أفضالقيام بزيارات ميدانية لتقييم كيفية تدبير 

 إرساء نظام األقطاب

إن االشتغا  بواسطة نظام األقطاب حسب املجاالت املكونة إلصالح املنظومة التربوية، أضحى أمرا ضروريا من أجل 

 التحكم أكثر في تنزيل املشاريع املنضوية تحت كل مجا  على حدة.

 الصدد، ينبغي العمل على مايلي:في هذا 

  إحداث أقطاب أساسية كبرى تضم املديريات التي تلتقي معا في مجاالت االشتغا  على أساس املشاريع لتنزيل

 وتنفيذ البرنامج الحكومي معا؛ اإلطار-القانون 

 تعيين فريق عمل دائم خاص بكل قطب مع منسق القطب؛ 
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  قطب؛ /إعداد برمجة للمشاريع املكونة لكل مجا 

 من ضمن أولويات هذه األقطاب القيام بما يلي:

 تثمين مقاربة التدبير بالنتائج في إعداد وتتبع تنفيذ مخططات العمل واعتمادها كمقاربة وحيدة في هذا املجا ؛ 

  مراجعة املشاريع ومالءمتها مع مخطط العمل لتنفيذ البرنامج الحكومي، والعمل على تحيينها وفق املستجدات؛ 

 النواقص التي يطرحها الجانب التنظيمي والعمل على تجاوزها من خال  املقررات واملذكرات التنظيمية؛ حصر 

 عقد لقاءات دورية لتدارس املشاكل العاجلة وإيجاد الحلو  الناجعة ملعالجتها؛ 

  أشهر على األقل(. 3العمل على حصر حصيلة تقدم تنفيذ مخططات العمل بشكل دوري )كل 

 ة تدبير مشاريع الرؤية االستراتيجية "رائد"اعتماد منظوم

 

ية لآلليات الحاضنة األساس بمثابةإلى ما سبق ذكره، تعتبر منظومة تدبير مشاريع الرؤية االستراتيجية "رائد" باإلضافة 

   ، تمكن املنظومة من:الالزمة لتفعيل املنهجية املعتمدة، وكذا تتبع التنفيذ

  وامليزانياتي للمشاريع؛التأطير العملياتي 

 التخطيط املتعدد السنوات الخاص بكل مشروع؛ 

 البرمجة السنوية وفق امليزانية املعتمدة سنويا؛ 

  عداد تقارير دورية عن حالة تقدم املشاريع، وكذا رصد إتتبع رصد التنفيذ وفق مجموعة من املؤشرات تمكن من

 أثر املشاريع على املنظومة التربوية؛

 والحلو  املعتمدة لتجاوزهاات مسك االكراه.   

  



 51.17القانون اإلطار رقم مضامين حافظة مشاريع تفعيل                                                                                                                                                              

74 
  

 

 (2021-2019ؤشرات تتبع تنفيذ المشاريع على المدى القريب )م .3
 

 تعميمه وتسريع وتيرة: االرتقاء بالتعليم األولي 1املشروع 

 مؤشرات التتبع النتائج ر.ت

 تشجيع الطلب على التعليم األولي 1
 سنوات بكل أنواعه 5-4نسبة التمدرس بالتعليم األولي 

 عدد األطفا  في وضعيات خاصة مسجلين بالتعليم األولي

  توسيع العرض التربوي بالتعليم األولي 2

عدد أقسام التعليم األولي بكل أنواعه )العمومي، الخصوص ي، 

 التقليدي(

)من ميزانية األكاديمية ومن اإلضافية املحدثة عدد الحجرات 

 طرف الشركاء(

3 
 املهنية للموارد البشرية الرفع من القدرات

 

 عدد املربيات واملربين بأقسام التعليم االولي بكل أنواعه

 عدد املربيات واملربين املستفيدين من دورات التكوين

 عدد مراكز املوارد املشغلة

 تأهيل التعليم األولي التقليدي 4
حصة التعليم األولي التقليدي من مجموع األطفا  املسجلين 

 بالتعليم األولي

 عدد بنيات التعليم األولي التي خضعت لتقييم جودتها تقييم جودة التعليم األولي 5

6 
الرفع من نجاعة تدبير البرنامج الوطني لتعميم 

 وتطوير التعليم األولي

عدد البرامج الجهوية لتعميم وتطوير التعليم األولي املحينة 

 عليها واملصادق

 عدد التقارير املنجزة واملصادق عليها

7 

تعزيز وتقوية القدرات التدبيرية للبنيات 

العاملة في مجا  التعليم األولي مركزيا وجهويا 

 وإقليميا.

عدد املوارد البشرية املشرفة على تدبير مجا  التعليم األولي 

 )مركزيا، جهويا، إقليميا(

 مجا  التعليم األوليتقوية الشراكات في  8

عدد الشراكات املبرمة في مجا  التعليم االولي )مركزيا، جهويا، 

 إقليميا(
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9 
وضع وتعديل النصوص القانونية والتنظيمية 

 املؤطرة للتعليم األولي
 عدد النصوص القانونية والتنظيمية املنجزة

 إلزامية الولوج: تطوير وتنويع العرض املدرس ي وتحقيق 2املشروع 

 

 مؤشرات التتبع النتائج الرقم

1 
إعداد واعتماد اإلطار املؤسساتي والقانوني لتفعيل 

 إلزامية الولوج
  جلتحقيق إلزامية الولو  املعتمدةعدد النصوص التشريعية والتنظيمية 

 عدد الدالئل املسطرية وآلياتها املفعلة لتتبع إلزامية الولوج   وضع املساطر وآليات تفعيل وتتبع إلزامية الولوج 2

3 
إرساء اإلطار التعاقدي للشراكة مع الجماعات الترابية 

 واملؤسسات العمومية في دعم اإللزامية وتعميم الولوج
  عدد الشراكات املفعلة والداعمة لتعميم الولوج 

4 
مأسسة التخطيط متعدد السنوات وإرساء املساطر 

 واآلليات لتفعيلها 

  السنوات املدرس ي متعددعدد البنيات اإلدارية املعتمدة للتخطيط 

  وضع آلية التخطيط متعدد السنوات وربطها بمنظومة اإلعالم 

5 
تطوير القدرات والكفاءات لألطر العاملة في مجا  

 التخطيط املدرس ي 

  جا  م التكوين فيعدد األطر العاملة في مجا  التخطيط املستفيدة من

 التخطيط املدرس ي

  عدد أيام التكوين املخصصة 

 عدد مكونات العرض التربوي املدمجة بالخريطة املدرسية  تطوير الخريطة املدرسية ملواكبة تنويع العرض التربوي  6

7 
إرساء اإلطار التعاقدي بين اإلدارة املركزية والجهات 

 لتحقيق اإللزامية وتطوير العرض التربوي 
  عدد البرامج املصادق عليها واملوقعة 

8 
توفير البنيات الكفيلة لتعميم التعليم األولى 

  باملؤسسات التعليم االبتدائي العمومي

  باملؤسسات التعليم عدد الحجرات التعليم األولي املحدثة واملجهزة

 االبتدائي العمومي

9 

توفير البنيات الضرورية لتحقيق إلزامية الولوج 

في  سنة 16   الى  4ة من يللفئة العمر لتعليم املدرس ي 

  2026-2025أفق 

 عدد املؤسسات التعليم االبتدائي املحدثة 

 .عدد املؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي املحدثة 

  .عدد الداخليات املحدثة بالثانويات اإلعدادية 

 .عدد التوسيعات من الحجرات بالتعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي 

 توسيع شبكة املدارس الجماعاتية  10
  الجماعاتية املحدثة.عدد املدارس 

  طور اإلنجاز الجماعاتية فيعدد املدارس 

11 
غطية لضمان تتسريع وتيرة إحداث الثانويات التأهيلية 

  كافية خاصة بالوسط القروي.

 .عدد املؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي املحدثة بالوسط الحضري 

 .عدد املؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي املحدثة بالوسط القروي 

  .عدد الداخليات املحدثة بالثانويات التأهيلية 

  التأهيلي.عدد التوسيعات من الحجرات بالتعليم الثانوي 
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 : تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم االجتماعي3املشروع 

 
 مؤشرات التتبع النتائج  رقم 

1 

إرساء نمط استهداف فعا  ومنصف 

للفئات االجتماعية واملجاالت الجغرافية 

 املعنية بمنظومة الدعم

  عدد التلميذات والتالميذ املستفيدين من خدمات الدعم االجتماعي

 حسب السلك والوسط.

 .عدد األسر املستفيدة من برنامج "تيسير "حسب الوسط 

2 

 للموارد املرصودةتدبير شفاف وناجع 

ملنظومة الدعم االجتماعي مع تحسين األثر 

 على الفئات واملجاالت املستهدفة

  االجتماعي.نسبة املديريات اإلقليمية التي أنجزت خريطة الدعم 

  نسبة املديريات اإلقليمية التي أعدت برنامج عمل في مجا  الدعم

 ة.األولوياالجتماعي موجه للفئات االجتماعية الهشة واملجاالت ذات 

  نسبة املؤسسات التعليمية التي أدمجت مكون الدعم االجتماعي

 ضمن مشروع املؤسسة.

3 

ضمان خدمات اجتماعية عن قرب، ذات 

قبل الفئات جودة وسهلة الولوج من 

 املستهدفة

  نسبة املديريات اإلقليمية التي اعتمدت الوثيقة املرجعية لجودة

 خدمات الدعم االجتماعي متوافق عليها من طرف مختلف الشركاء. 

  نسبة املديريات اإلقليمية التي أنجزت تقييما نوعيا ملدى رضا األسر

 املستهدفة على جودة خدمات الدعم االجتماعي.

  املديريات اإلقليمية التي أنجزت تقارير ميدانية بشأن مراقبة نسبة

مدى احترام مقتضيات الوثيقة املرجعية لجودة خدمات االجتماعية 

 املعتمدة.

4 

تحديد املناطق الجغرافية املؤهلة 

خدمات الدعم االجتماعي  لالستفادة من

بناء على معايير شفافة وموضوعية مع 

لهذه توصيف للخصائص املعرفة 

 املجاالت

  نسبة املديريات اإلقليمية التي حددت بشكل دقيق املناطق ذات

 األولوية في مجا  الدعم االجتماعي.

  نسبة املديريات اإلقليمية التي أنجزت برنامج عمل متعدد السنوات

 موجه بالخصوص للمناطق ذات األولوية. 

 جموع نسبة املوارد املالية املخصصة للمناطق ذات األولوية من م

 اإلقليم.للجهة /الغالف املالي املرصود 

5 

تصنيف الفئات االجتماعية املؤهلة 

منظومة الدعم مع تحديد  لالستفادة من

ومراجعة وتناغم معايير الترشيح املعتمدة 

 لكل فئة اجتماعية على حدة

  عدد املستفيدات واملستفيدين من خدمات الدعم االجتماعي املنتمين

 لفئات األطفا  في وضعية إعاقة. 

 .نسبة تمدرس الفتيات القرويات حسب السلك التعليمي 

  نسبة املديريات اإلقليمية التي أعدت برامج محلية لتشجيع تمدرس

 الفتيات القرويات.

6 

تطوير نظام الدعم املادي املشروط من 

أجل توسيع الدوائر الجغرافية واألسالك 

 التعليمية والفئات االجتماعية املستفيدة.

  عدد املستفيدات واملستفيدين من الدعم املادي املشروط حسب

 السلك والوسط والفئات االجتماعية املستهدفة.

7 

تحفيز وتشجيع الشراكات في مجا  الدعم 

االجتماعي على املستوى الترابي بناء على 

 خريطة للحاجيات شاملة ومحينة.

  نسبة املديريات اإلقليمية التي أنجزت خريطة الحاجيات من برامج

 الدعم االجتماعي. 

 .عدد الشراكات املبرمة واملفعلة في مجا  الدعم االجتماعي 
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8 

اكبة ومو إرساء وتفعيل آلية مشتركة لتتبع 

أثر الشراكات املبرمة على املستوى  وتقييم

 املحلي.

  نسبة الشراكات املبرمة في مجا  الدعم االجتماعي التي فعلت اللجن

 املشتركة للتبع. 

 .نسبة الشراكات املبرمة التي أنجزت تقريرا تقييميا ملقتضياتها 

9 
 يالناجحة فرصد وتثمين ورسملة الشراكات 

 مجا  الدعم االجتماعي.

 برمة م نسبة املديريات اإلقليمية التي رصدت تجارب ناجحة لشراكات

 في مجا  الدعم االجتماعي.

  نسبة الشراكات التي اعتمدت اتفاقية اإلطار النموذجية املتوافق

 عليها في مجا  الدعم االجتماعي.
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 : تمكين األطفا  في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس4املشروع 

 مؤشرات التتبع النتائج الرقم

1 

املدرس ي ليشمل توسيع العرض 

تدريجيا جميع مؤسسات التربية 

 2027/2028والتكوين في أفق 

 عدد املؤسسات التعليمية املصنفة دامجة 

  عدد األطفا  في وضعية إعاقة املتابعين دراستهم في املؤسسات

 الدامجة

2 

مناهج دراسية مكيفة مع خصوصيات  

 األطفا  في وضعية إعاقة

  األولي مكيفة مع خصوصيات مناهج دراسية خاصة بالتعليم

 اإلعاقة املعنية بالتمدرس

  مناهج دراسية خاصة بالتعليم االبتدائي مكيفة مع خصوصيات

 اإلعاقة املعنية بالتمدرس

 نموذج للتربية الدامجة بسلكي التعليم الثانوي ميهئ 

3 

خدمات التصحيح والتقويم والتأطير 

 موفرة
  والشبه طبيعدد املستفيدين من خدمات التدخل الطبي 

 عدد املستفيدين من خدمات التدخل النفس ي االجتماعي 

 عدد املستفيدين من خدمات التدخل السيكو معرفي 

4 

نظام التقويم واالمتحانات مالئم 

لخصوصيات األطفا  في وضعية 

 إعاقة

  األطر املرجعية لالمتحانات اإلشهادية لألسالك التعليمية الثالث

 في وضعية إعاقة مالءمة مع خصوصيات التالميذ

  إطار مرجعي للمراقبة املستمرة لألسالك التعليمية الثالث مالءم

 مع خصوصيات التالميذ في وضعية إعاقة

 عدد األطفا  املستفيدين من التكييف 

5 
آليات التوجيه مالءمة لخصوصيات 

 األطفا  في وضعية إعاقة

 إطار مرجعي للتوجيه دامج ومفعل 

  للتوجيه مالءمة ومهيئةعدة املشروع الشخص ي 

 عدد األطفا  املشاركين في األنشطة الترفيهية والفنية والرياضية  حياة مدرسية ميسرة 6

7 

 عدد األطفا  في وضعية إعاقة املستفيدين من الفحوصات الطبية  صحة مدرسية داعمة

  عدد األطفا  في وضعية إعاقة املستفيدين من حصص التكفل

 الطبي

  وضعية إعاقة املستفيدين من التجهيزات الطبيةعدد األطفا  في 

8 
عدد األطفا  في وضعية إعاقة املشاركين في البطوالت املدرسية   أنشطة رياضية وتربية بدنية داعمة

 الوطنية والدولية حسب صنف اإلعاقة

9 

املتدخلون التربويون واإلداريون واألسر 

 والجمعيات مؤهلون 

  مجزوءة التكوينعدد املفتشين املستفيدين من 

 عدد األطر اإلدارية املستفيدة من التكوين 

 عدد املدرسين املستفيدين من التكوين 

  عدد الفاعلين الجمعويين )أسر وجمعيات( املستفيدين من

 التكوين
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10 

إطار قانوني وتنظيمي ملشروع التربية 

  ميهئ الدامجة

 إصدار وثائق املساطير املتعلقة بالتربية الدامجة 

  مشاريع املؤسسات الدامجةعدد 

 عدد املؤسسات الخصوصية الدامجة 

 شراكات داعمة للتربية الدامجة 11

  ،عدد الشراكات على مستوى الجهات مع القطاع املعني بالصحة

 والقطاع املعني بالتضامن، والقطاع املعني بالتكوين املنهي؛

  عدد املؤسسات الدامجة املستفيدة من برامج تنمية ودعم مشاريع

 التربية الدامجة مع الجمعيات الشريكة 

  عدد املؤسسات الدامجة املستفيدة من برامج التعاون الدولي مع

 املنظمات الدولية

 إدماج األطفا  في وضعية إعاقة في منظومة مسار  نظام معلوماتي مالءم 12

13 

جميع املتدخلين توعية وتحسيس 

بأهمية التربية الدامجة لألطفا  في 

 وضعية إعاقة

  عدد ونوعية األنشطة التواصلية والتعبوية املنظمة من أجل تنزيل

 البرنامج الوطني للتربية الدامجة
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  التتبعمؤشرات  : تأمين التمدرس االستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية5املشروع 

 مؤشرات التتبع النتائج رقم

عدد األطفا  املشمولين بحمالت التواصل والتعبئة    االستقطاب والتوجيه مفعلاالستهداف و    1

  الستدراك تمدرسهم

برنامج مدرسة الفرصة الثانية األساسية   2

 منفذ 

 عدد الجمعيات الشريكة  

 عدد تالميذ سلك الفرصة الثانية األساس  

  نسبة إدماج التالميذ املستفيدين من سلك الفرصة

  الثانية

الجيل -شبكة مراكز الفرصة الثانية  3

  الجديد تم إرساؤها

 عدد تالميذ سلك الفرصة الثانية الجيل الجديد  

 عدد األطفا  غير املمدرسين املدمجين مباشرة  

 عدد مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد  

التمدرس االستدراكي مدرج في الخريطة    4

 املدرسية على الصعيد املركزي واملحلي 

 ي االستدراك املديريات اإلقليمية املدرجة للتمدرس عدد

  في الخريطة املدرسية

اليقظة التربوية مفعلة باملؤسسات    5

  االبتدائية واإلعدادية

  عدد خاليا اليقظة ومراكز اإلنصات 

  سنة  16مذكرة منع فصل التالميذ دون 

  عدد املؤسسات التعليمية االبتدائية واإلعدادية

  املنفذة لعمليات التعبئة املجتمعية

 عدد التالميذ املشاركين في عملية من الطفل إلى الطفل  

 عدد األطفا  غير املمدرسين املحصيين  

  للتعبئة عدد الجمعيات املشاركة في عملية قافلة

  املجتمعية

برنامج املواكبة التربوية الداعمة   6

  للمؤسسات التعليمية تم توسيعه

 عدد التالميذ املستفيدين من برنامج املواكبة التربوية  

تدبير برامج التمدرس االستدراكي تم   7

 االرتقاء به 

 املساطر الخاص بالتعاقد مع الجمعيات محين  دليل 

  الجيل الجديد املستعملة لعدة عدد مراكز الفرصة

  التدبير الخاصة بها

النصوص التنظيمية املؤطرة لبرامج   8

  التدخل متوفرة

  نظام الدراسة والتوجيه واإلشهاد واملمرات 

9    برامج التمدرس االستدراكي املطبوعة عدد كتب

  واملوزعة
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العرض التربوي متالئم مع حاجات 

وخصوصيات الفئات املستهدفة ويتيح 

 استدامة التعلم، وقدرات املتدخلين معززة 

  عدد املفتشين املكلفين بتتبع أقسام برامج التمدرس

 االستدراكي

 عدد املنشطين واملشرفين املستفيدين من التكوين  

 عدد التالميذ املستفيدين من الدعم االجتماعي  

  امليدانيةتقارير الزيارات    التتبع والتقييم واملراقبة مفعلة  10

والداعمون املحتملون معبئون ن و الفاعل  11

 النخراط في تمويل البرامج ل

  عدد املؤسسات االقتصادية الداعمة لبرامج التمدرس

  االستدراكي

  عدد املدارس الخصوصية املحتضنة لتالميذ التمدرس

  االستدراكي

شراكة مع الهيئات والجماعات املحلية   12

والفاعلين القطاعيين والجامعات والترابية 

 ومؤسسات التكوين والقطاع الخاص

  مفعلة

  عدد املجالس الجماعية واإلقليمية والجهوية الشريكة

  والداعمة لبرامج التمدرس االستدراكي

  عدد الجامعات ومؤسسات التكوين الشريكة واملقاوالت

  الداعمة لبرامج برامج التمدرس االستدراكي

التواصل وتطوير الشراكة والتعاون تعزيز   13

  الدولي

 الشركاء الدوليين في مجا  برامج التمدرس  عدد

  االستدراكي

 عدد مشاريع التعاون الدولي في طور التنفيذ  

  عدد تظاهرات التواصل واللقاءات والندوات الوطنية

  املنظمة
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  التربية والتكوين: التأهيل املندمج ملؤسسات 6املشروع 

 

 مؤشرات التتبع النتائج رقم 

1 
الربط بالشبكات أو تزويد أغلب مؤسسات التربية والتكوين 

 باملاء والكهرباء/الطاقات املتجددة والصرف الصحي
  عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة 

 2 
توفير املرافق الصحية واألسوار/ السياجات بأغلب 

  والتكوينمؤسسات التربية 

3 
توفير املنشآت الفنية ملواجهة مخاطر الفيضانات  

  بجميع مؤسسات التربية والتكوين. والتقلبات الجوية

4 
إصالح وترميم كافة الفضاءات الوظيفية ملؤسسات التربية  

 والتكوين )املتضررة جدا واملتضررة ومتوسطة الضرر(

  سسات التعليمية التي خضعت عدد املؤ

 للخبرة؛

  عدد املؤسسات التعليمية التي تمت إعادة

 تأهيلها

 عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة   توفير الولوجيات لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة  5

6 

ترشيد وعقلنة استهالك املاء والكهرباء من خال  تزويد  

جميع مؤسسات التربية والتكوين باملصابيح الكهربائية ذات 

 الكلفة املنخفضة وتجديد الشبكات الداخلية املهترئة

 والكهرباء نسبة تخفيض كلفة استهالك املاء 

   عدد املؤسسات التي جددت شبكتها

 الداخلية

 ة املعنية بتخفيض عدد املؤسسات التعليمي

 االستهالك

 

7 

توفير املكتبات والقاعات متعددة الوسائط وقاعات داعمة  

لألنشطة بأغلب مؤسسات التربية والتكوين خصوصا 

  االبتدائي

 عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة 

 

8 
تعويض البناء املفكك مع إعطاء األولوية للبناء املفكك  

  الذي يتوفر على الصخر الحريري 
 عدد الحجرات الدراسية التي تم تعويضها 

9 
التخلص من الفضاءات املهجورة وغير الصالحة  

 لالستعما 
 عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة 

 توفير التدفئة بمؤسسات التربية والتكوين  10
  والداخليات عدد الحجرات الدراسية

 املستفيدة
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11 
تعويض التجهيزات املدرسية املتالشية للحجرات الدراسية  

 والداخليات

  عدد الحجرات الدراسية ومراقد الداخليات

 املستفيدة

 .احترام آجا  التسليم  

 عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة  تزيين فضاءات املؤسسات التعليمية 12

13 
حمالت تحسيسية لفائدة الشركاء بجميع املؤسسات  

  التعليمية

 عدد البرامج املوجهة للشركاء 

 عدد اتفاقيات الشراكة املوقعة 

  تأهيل املؤسسات التعليمية املستفيدة في إطار الشراكات 14
  عدد الشركاء املتدخلين 

  عدد املؤسسات املستهدفة 

 عدد الحمالت التحسيسية   إشهاريةووصالت إنجاز ملصقات تحسيسية   15

 عدد النوادي املحدثة   إنشاء نوادي  16

17 

 وتعبئة فرقاء ودورات تحسيسيةتنظيم مسابقات  

 ووزارة الصحية والوقاية املدنيةالوطني  )األمناملؤسسة 

 (وغيرها

 عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة 

18 

مستعملي تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة 

الفضاءات التعليمية للحفاظ على منشآتها وتجهيزاتها 

 ومرافقها

  عدد البرامج التكوينية 

 عدد املستفيدين من الدورات التكوينية 

 الصيانة الوقائية ملؤسسات التربية والتكوين 19
  عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة من

 الصيانة الوقائية
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 تطوير وتنويع التعليم الخاص: 7املشروع 

 

 مؤشرات التتبع النتائج  رقم 

1 

اإلطالع على آراء واقتراحات الفاعلين 

واملتدخلين بشأن مراجعة وتحيين 

 القانون املنظم للتعليم الخاص

  تقرير ختامي وبطاقة مفصلة عن االقتراحات املقدمة خال  اللقاءات

التشاورية املنظمة لفائدة الفاعلين واملتدخلين بشأن مراجعة وتحيين القانون 

 املنظم للتعليم الخاص. 

2 
إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم 

 التعليم الخاص

  مسطرة مشروع قانون جديد لتنظيم التعليم الخاص جاهز للعرض على

  املصادقة عليه.

3 

إعطاء الفعالية الالزمة لتدابير  

التأطير واملراقبة التي تخضع لها 

 مؤسسات التعليم الخاص

  .مذكرة تنظيمية بشأن املراقبة اإلدارية والتربوية ملؤسسات التعليم الخاص 

  أعداد مؤسسات التعليم الخاص التي تمت زيارتها من طرف لجن التفتيش

 بين جميع املؤسسات الخاصة على صعيد كل مديرية إقليمية. واملراقبة من

  تقريران نصف سنويين عن عمليات املراقبة التي خضعت لها مؤسسات التعليم

الخاص ووضعية التعليم الخاص بالجهة على صعيد كل مديرية إقليمية 

 وأكاديمية جهوية للتربية والتكوين.

4 

إرساء آلية قانونية تمكن من ضبط 

املخالفات املرتكبة من طرف 

 مؤسسات التعليم الخاص

  الئحة املوظفين املحلفين املخو  لهم معاينة وضبط املخالفات ألحكام القانون

 .06-00رقم 

  دورة تكوينية لفائدة املوظفين املحلفين املخو  لهم معاينة وضبط املخالفات

  .06-00ألحكام القانون رقم 

5 

مؤسسات ضبط وتأطير عملية لجوء 

التعليم الخاص إلى االستعانة بكتب 

ومقررات دراسية غير تلك املعمو  بها 

 بالتعليم العمومي

  نص تنظيمي بشأن تأطير عملية لجوء مؤسسات التعليم الخاص إلى االستعانة

 .بكتب ومقررات دراسية غير تلك املعمو  بها بالتعليم العمومي
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6 

تحديد ومراجعة رسوم التسجيل 

والدراسة والتأمين والخدمات ذات 

 الصلة بمؤسسات التعليم الخاص.  

 

  مرسوم بشأن تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات

 الخاص. ذات الصلة بمؤسسات التعليم 

7 

تقنين استفادة آباء وأولياء التالميذ 

طرف من الخدمات املقدمة لهم من 

 مؤسسات التعليم الخاص

  نص تنظيمي بشأن الخدمات املقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص

  وكيفيات االستفادة منها.

8 

وضع ضوابط لسير العملية التربوية 

داخل فضاء املؤسسة التعليمية 

 الخاصة

  تعليمية خاصة. نموذجي ملؤسسةنظام داخلي  

9 

استفادة التعليم الخاص من 

للدولة والجماعات الترابية تحفيزات 

من أجل تعزيز مساهمته في تعميم 

 التعليم وال سيما باملجا  القروي

  مشروع لنظام تحفيزي خاص لفائدة مؤسسات التعليم الخاص جاهز للعرض

 .على مسطرة املصادقة عليه

  دفاتر للتحمالت لتقنين استفادة مؤسسات التعليم الخاص من التدابير

 التحفيزية.

10 

تطوير الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص من أجل إعادة استغال  

 املؤسسات التعليمية غير املستعملة

 .قرار للسيد رئيس الحكومة بشأن إحداث لجنتين للقيادة والتتبع 

 .املصادقة على الصيغة النهائية لطلبات إبداء االهتمام واتفاقيات الشراكة 
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 تطوير النموذج البيداغوجي: 8املشروع 

 

 مؤشرات التتبع النتائج رقم

1 
للمدرسة املغربية  هيكلة

 مالئمة للقانون اإلطار

  إصدار مرسوم )أو مقرر وزاري( يحدد الهيكلة الجديدة ملختلف أطوار منظومة التربية

 والتكوين املتعلقة بالتعليم املدرس ي. 

2 

جسور وممرات مفعلة 

بين مختلف قطاعات 

  منظومة التربية والتكوبن

 .إصدار مقرر وزاري يحدد مختلف املمرات بين أطوار التعليم املدرس ي والتكوين املنهي 

  إصدار مقرر وزاري يحدد مختلف املمرات بين تكوين التقني العالي والتعليم العالي 

3 
إطار مرجعي للتعليم 

ل  األولي ُمَفعَّ

  املرجعي للتعليم األولي.إصدار مقرر وزاري يتعلق باإلطار 

  لة َفّعن
ُ
  املرجعي الوطني للتعليم األولي. لإلطارنسبة وحدات التعليم االولي امل

4 
منهاج دراس ي جديد 

 لسلك التعليم االبتدائي

 .إصدار مقرر وزاري يتعلق بتطبيق املنهاج الجديد )املنقح( للتعليم االبتدائي  

  م تجديد مكونات املنهاج الدراس ي دُّ
َ
ق
َ
 للسلك االبتدائي.ت

 .إصدار الوثيقة النهائية ملنهاج السلك االبتدائي وتوزيعها على كل املعنيين 

  املرجعي لالمتحان اإلشهادي لسلك التعليم االبتدائي. باإلطارإصدار مقرر وزاري يتعلق 

  إصدار املذكرة التنظيمية للمراقبة املستمرة املتعلقة باملنهاج الجديد لسلك التعليم

 ائي.االبتد

5 

عدة بيداغوجية مواكبة 

للمنهاج الدراس ي الجديد 

لسلك التعليم االبتدائي 

ة
َ
ل  جاهزة وُمَفعَّ

 .)إصدار الكتب املدرسية الجديدة )أو املنقحة كليا 

 .إصدار الدالئل التربوية املوجهة للمدرسات واملدرسين 

  مدراء )مفتشيننسبة املستفيدين من التكوينات املتعلقة بمواكبة املنهاج الجديد ،

  مدارس، مدرسين(.

 

6 
منهاج اللغة العربية 

 مطور 

 .نسبة تقدم مراجعة وتطوير منهاج اللغة العربية بالسلك االبتدائي  
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7 

اللغة األمازيغية مدمجة 

 في املنظومة التربوية

 

  نسبة التالميذ املستفيدين من حصص اللغة األمازيغية بالسلك االبتدائي )بالنسبة

 تالميذ السلك االبتدائي عمومي وخصوص ي(.ملجموع 

  نسبة األساتذة املتخصصين في تدريس اللغة األمازيغية بالسلك االبتدائي )بالنسبة

 للحاجيات االجمالية من أجل تعميم االمازيغية بالسلك االبتدائي(.

 

8 

 التناوب اللغوي ُمفعل

 بالسلك االبتدائي

 

  بالسلك االبتدائي.عدد املجزوءات املدرسة بلغات أجنبية 

  .عدد املستويات الدراسية التي يطبق فيها مبدأ التناوب اللغوي 

  إدماج مجزوءة/أنشطة تكوينية، حو  التناوب اللغوي في مسلك تكوين مدرس ي السلك

  االبتدائي باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين.

 

9 

تدريس املواد العلمية 

والتقنية باللغات 

يم سلكي لتعلاألجنبية في 

 الثانوي 

  نسبة تالميذ السلك االعدادي الذين يدرسون املواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية

 )بالنسبة ملجموع تالميذ السلك اإلعدادي عمومي وخصوص ي(.

  نسبة تالميذ السلك التأهيلي الذين يدرسون املواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية )بالنسبة

  تأهيلي عمومي وخصوص ي(.ملجموع تالميذ السلك ال

10 

مستوى من اإلتقان 

اللغوي في اللغة 

الفرنسية عند التالميذ 

الحاصلين على البكالوريا 

 B2 ال يقل عن

  نسبة التالميذ الحاصلين على البكالوريا بمستوى ال يقل عن B2  بالنسبة ملجموع تالميذ(

  الشعب العلمية والتقنية واملهنية الحاصلين على البكالوريا(.

11 

مستوى من اإلتقان 

اللغوي في اللغة 

اإلنجليزية عند التالميذ 

الحاصلين على 

 B1 الباكالوريا ال يقل عن

  يقل عن  بمستوى النسبة التالميذ الحاصلين على البكالوريا B1  بالنسبة ملجموع تالميذ(

  الشعب العلمية والتقنية واملهنية الحاصلين على البكالوريا(

12 

مستوى من اإلتقان 

اللغوي في اللغة 

الفرنسية ملدرس ي اللغة 

الفرنسية بسلك التعليم 

االبتدائي ومدرس ي 

الرياضيات والعلوم 

 بسلكي التعليم الثانوي 

التأهيلي ال اإلعدادي و 

 B2يقل عن 

  نسبة مدرس ي اللغة الفرنسية بسلك التعليم االبتدائي ومدرس ي الرياضيات والعلوم

)بالنسبة  B2بسلكي التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي الجدد بمستوى ال يقل عن 

 .ملذكورة(املجموع خريجي مسالك التدريس باملراكز الجهوية للتربية والتكوين باألسالك 

 بسلك التعليم االبتدائي ومدرس ي الرياضيات والعلوم  نسبة مدرس ي اللغة الفرنسية

بسلكي التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي املستفيدين من التكوينات اللغوية في اللغات 

  األجنبية في إطار التكوين املستمر.



 51.17القانون اإلطار رقم مضامين حافظة مشاريع تفعيل                                                                                                                                                              

88 
  

 

13 

مستوى من اإلتقان 

اللغوي في اللغة 

غة لملدرس ي الالفرنسية 

عليم الت يالفرنسية بسلك

إلعدادي ا الثانوي 

 C1ال يقل عن  والتأهيلي

  نسبة مدرس ي اللغة الفرنسية بسلك التعليم الثانوي االعدادي والتأهيلي الجدد بمستوى

)بالنسبة ملجموع خريجي مسالك التدريس باملراكز الجهوية للتربية والتكوين  C1عن  ال يقل

 بالسلك املذكور(.

  ن من الثانوي اإلعدادي والتأهيلي املستفيدينسبة مدرس ي اللغة الفرنسية بسلك التعليم

  التكوينات اللغوية في اللغات األجنبية في إطار التكوين املستمر.

14 

مستوى من اإلتقان 

اللغوي في اللغة 

لغة الملفتش ي الفرنسية 

الفرنسية بسلك التعليم 

والثانوي  االبتدائي

ال  اإلعدادي والتأهيلي

 C1يقل عن 

 

  نسبة مفتش ي اللغة الفرنسية بأسالك التعليم االبتدائي والثانوي االعدادي والتأهيلي

)بالنسبة ملجموع خريجي مسالك التفتيش باألسالك  C1الجدد بمستوى ال يقل عن 

 املذكورة(.

  نسبة مفتش ي اللغة الفرنسية بأسالك التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي اإلعدادي

  ر.ين من التكوينات اللغوية في اللغات األجنبية في إطار التكوين املستموالتأهيلي املستفيد

15 

مراجعة منهاج العلوم 

بالسلك االبتدائي 

ورصفه مع املنهاج 

االفتراض ي لتقويمات 

TIMSS  

 .نسبة املستويات التي تم فيها تجديد منهاج النشاط العلمي بالسلك االبتدائي 

  نسبة املدرسات واملدرسين املستفيدين من تكوين مستمر لتطبيق املنهاج الجديد للنشاط

 العلمي. 

16 

مراجعة منهاج 

الرياضيات بالسلك 

االبتدائي ورصفه مع 

املنهاج االفتراض ي 

  TIMSSلتقويمات 

 .نسبة املستويات التي تم فيها تجديد منهاج الرياضيات بالسلك االبتدائي 

 واملدرسين املستفيدين من تكوين مستمر لتطبيق املنهاج الجديد  نسبة املدرسات

  للرياضيات.

17 

إعما  نهج التقص ي في  

تعلم العلوم 

  والتكنولوجيا

  لة لنهج التقص ي )من مجموع كتب النشاط العلمي املقررة َفّعن
ُ
نسبة الكتب املدرسية امل

 بالسلك االبتدائي(.

  راكز واملدرسين الجدد بسلك التعليم االبتدائي باملإدماج نهج التقص ي في تكوين املدرسات

  الجهوية ملهن التربية والتكوين.

18 

تجهيز املؤسسات 

بالوسائل التعليمية 

املتعلقة ملنهاج العلوم 

  والرياضيات

  نسبة املؤسسات املجهزة بوسائل تدريس العلوم والرياضيات )من مجموع مؤسسات

 والخصوص ي(.السلك االبتدائي العمومي 

  نسبة املؤسسات التي تنظم أنشطة علمية في إطار برنامجها السنوي لألنشطة املوازية

  ضمن مشروع املؤسسة.

19 
اإلدماج الفعلي للثقافة 

 في املدرسة املغربية
 .إنجاز تحليل للمنهاج الدراس ي حو  حضور الثقافة وبالخصوص في الكتب املدرسية 
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   األنشطة الصفية واألنشطة الثقافية والفنية املوازية على تحديد مختلف التقاطعات بين

 مستوى املنهاج.

  تحديد مختلف التقاطعات بين األنشطة الصفية واألنشطة الثقافية والفنية املوازية على

  مستوى مشاريع املؤسسات.

 .إعداد خطة عامة لتعزيز حضور الثقافة والفنون في املنهاج الدراس ي 

 تعزيز التكامل بين األنشطة الصفية واألنشطة الثقافة والفنية تفعيل مخططات محلية ل

 على مستوى املؤسسات التعليمية.

 .نسبة تنزيل األرضية املواطنة في مختلف مكونات التعليم املدرس ي 

 .انجاز دراسة حو  قيم املواطنة والديمقراطية واملساواة بين الجنسين في املنهاج الدراس ي  

 ملواطنة والديمقراطية واملساواة بين الجنسين في املنهاج الدراس ي.إعداد خطة لتعزيز قيم ا 

  إعداد خطة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والرشوة في مختلف مكونات

 املنهاج الدراس ي. 

  نسبة املؤسسات التعليمية التي تدمج في مشاريعها تدابير وعمليات تتعلق بتعزيز قيم 

  

  اطية واملساواة بين الجنسين والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في املواطنة والديمقر

 الحياة املدرسية.

20 

تعزيز قيم املواطنة 

والديمقراطية واملساواة 

بين الجنسين في املنظومة 

 التربوية

21 

منهاج السلك اإلعدادي  

 متضمن املهارات

 الحياتية 

  الحياتية في االنشطة التعلمية.نسبة املؤسسات اإلعدادية التي تدمج املهارات  

22 

مسارات مهنية ُمْحَدثة 

َعة بسلك التعليم  وُمَوسَّ

 الثانوي اإلعدادي

  نسبة املؤسسات اإلعدادية التي تقدم عرضا تربويا يتضمن املسارات املهنية )بالنسبة

 ملجموع املؤسسات اإلعدادية العمومية والخصوصية(.

  نسبة تالميذ السلك االعدادي املسجلين باملسارات املهنية )بالنسبة ملجموع تالميذ السلك

 االعدادي عمومي وخصوص ي(. 

23 

مسالك مهنية ُمْحَدثة 

َعة بسلك  وُمَوسَّ

  البكالوريا املهنية

  نسبة الثانويات التأهيلية التي تقدم عرضا تربويا يتضمن املسالك املهنية )بالنسبة

 املؤسسات التأهيلية العمومية والخصوصية(.ملجموع 

  نسبة تالميذ السلك التأهيلي املسجلين باملسالك املهنية )بالنسبة ملجموع تالميذ السلك

  التأهيلي عمومي وخصوص ي(.

24 

استفادة تالميذ االسالك 

الثالث من االستئناس 

باستكشاف املهن ومن 

التكوين املقاوالتي ومن 

ة والتربيالتربية املالية 

  .الضريبية

  مننسبة التالميذ املستفيدين: 

 .االستئناس باستكشاف املهن بالسنتين الخامسة والسادسة بالسلك االبتدائي 

  التكوين املقاوالتي من بين تالميذ السنة الثانية من الثانوي اإلعدادي والجذع

  املشترك من الثانوي التأهيلي.

  باألسالك التعليمية الثالث.التربية املالية والتربية الضريبية  
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25 

إعادة هيكلة التعليم 

التقني بسلك الثانوي 

  التأهيلي

 :نسبة تقدم إرساء هيكلة جديدة للتعليم التقني 

 .مسلك تكنولوجي واحد بسلك التعليم الثانوي التأهيلي 

  .مسلك تقني واحد )اقتصاد وتدبير( بسلك التعليم الثانوي التأهيلي 

26 

تدريس  االرتقاء بدور 

التكنولوجيا بالسلك 

 عدادي اإل 

  نسبة التالميذ املستفيدين من حصص التكنولوجيا بالسلك االعدادي )بالنسبة ملجموع

  تالميذ هذا السلك بالتعليمين العمومي والخصوص ي(.

27 
بنيات البحث التربوي 

 ممأسسة ومفعلة 

 .فعلة مركزيا وجهويا
ُ
 عدد بنيات البحث التربوي امل

  املنشورات السنوية )مجالت، مقاالت محكمة، دراسات،...( من طرف أطر التعليم عدد

  املدرس ي.

 

 

 

 

 

 

 مهن التربية والتكوين واالرتقاء بتدبير املسارات املهنية : تجديد9املشروع 

 

 مؤشرات التتبع النتائج رقم

1 

معايير ولوج التكوين األساس 

 الخاصة بمختلف الهيئات

 مراجعة 

 املشاركين من حاملي شهادة اإلجازة في التربية ابتداء من تخرج  نسب ارتفاع

 أو  فوج

  إطار مرجعي خاص بمباراة توظيف األساتذة يراعي الكفايات املستهدفة

 صادر. التربويةبسلك اإلجازة 

   ،اختبار سيكومتري لقياس مدى استعداد املترشحين ملزاولة مهنة التدريس

  معتمد بشكل رسمي في انتقاء املترشحين

2 

ضبط وتطوير تكوين أطر هيئة 

التدريس والرفع من جودته 

ونجاعته )أساتذة: التعليم 

 االبتدائي، الثانوي، املبرزون(

 ومدققة ومالءمة مع  برامج مجزوءات التكوين التأهيلي مراجعة ومحينة

 الهندسة الجديدة

 )تداريب ميدانية منظمة ومؤطرة )اطار مرجعي 

 منصة التكوين عن بعد تتضمن أهم املساقات الخاصة بالتكوين التأهيلي 

   صدور النصوص التنظيمية واألطر املرجعية الخاصة بالتأطير البيداغوجي

 والقانوني بأسالك تحضير التبريز

 كونين إرساء سلك لتكوين امل 

3 

تعزيز وتوسيع مسلك تكون أطر 

اإلدارة التربوية وضمان مالئمة 

ملمح التخرج وكفايات الخريجين 

  تنظيم جديد ملسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية؛ بإصدار نصوص تنظيمية

 خاصة باملسلك في صيغته الجديدة صادرة ومحينة
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مع األدوار املنوطة بأطر اإلدارة 

 التربوية

   منصة التكوين عن بعد تتضمن مساقات خاصة بتكوين أطر اإلدارة

التربوية وتغطي أهم املجزوءات والسيما املجزوءات املعتمدة في امتحان 

 التخرج الخاص باألطر املزاولة ملهام اإلدارة التربوية

4 

تجديد املناهج والبرامج والطرائق 

املعتمدة في تكوين هيئات 

 والتوجيهالتفتيش والتخطيط 

والتدبير، ومالءمتها مع متطلبات 

االرتقاء بأداء املدرسة وضمان 

انسجامها مع مهامها وأدوارها 

 الجديدة

  تنظيم جديد للتكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي ومالئم مع القانون

 نصوص محينة وصادرة– 01.00

  بمركز تكوين مفتش ي  ومحينة ومفعلةمراجعة  وهندسة التكوينعدة

 التعليم

 

5 

تعميم إدماج تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت والثقافة 

الرقمية في التكوين األساس لكل 

 األطر التربوية

  صدور مقرر خاص بشأن تحديد برنامج مجزوءة تكنولوجيا املعلومات

 واالتصاالت في التعليم

  األساتذة املؤطرون بمؤسسات تكوين األطر مكونون في مجا  إدماج

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية في التكوين األساس 

  مجزوءات ومساقات خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة

الرقمية في التكوين األساس متوفرة على منصة التكوين عن بعد حسب 

  األسالك

6 
التكوين املستمر ممأسس ومنظم  

 ومفعل

 نصوص تنظيمية 

 وطنية، جهوية، إقليمية( مؤسسات( 

  عدد املستفيدين من التكوين املستمر حسب الفئات والهيئات 

7 
منظومة التكوين عن بعد تم 

 تطويرها ومأسستها
  عدد املستفيدين من التكوين عن بعد حسب الفئات والهيئات 

8 

آلية املصاحبة والتكوين عبر 

املمارسة لفائدة أطر التدريس 

  مستكملة اإلرساء

  عدد األساتذة املصاحبين كل سنة 

 عدد األساتذة املستفيدين من املصاحبة في السنة 

9 

منظومة للبحث العلمي في 

املجا  التربوي بمؤسسات 

تكوين األطر التربوية مفعلة 

 وممأسسة ومنظمة

 وثائق مرجعية 

  ،بنيات مؤسساتية )لجن، فرق ومختبرات البحث، مراكز الدراسات

 الشبكات...(

  اللقاءات الجهوية والوطنيةعدد 

10 

منظومة التجديد التربوي 

باملؤسسات التعليمية 

 والتكوينية محدثة

  )بنيات مؤسساتية )وطنية، جهوية واقليمية 

 عدد املشاريع التجديدية املشاركة في كل ندوة دولية 

 عدد املشاريع التجديدية املجربة 

11 
آليات للرصد واليقظة حو  

والتكوين تطور مهن التربية 

 وحدة مركزية لتدبير عمليتي الرصد واليقظة 

  نشرات خاصة بالرصد واليقظة 
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 : االرتقاء بالحياة املدرسية10وع املشر 

والبحث والتجديد التربوي تم 

 إرساؤها

12 

إرساء أجهزة وهياكل قادرة على 

خلق الدينامية املرغوبة في إطار 

 الالمركزية والالتمركز 

 

  بنيات تحتية تستجيب لحاجيات املرتفقين 

  موظفي األكاديميات  وتطوير أداءمؤسسات تكوين األطر قادرة على تكوين

 بالجهة

  نص تنظيمي خاص بتنظيم الهياكل صادر 

 مرصد للخبرات مفعل 

 نص تنظيمي صادر يحدد كيفية التصديق على املكتسبات 

13 
إرساء دعائم الحكامة الجيدة 

 بمؤسسات تكوين األطر التربوية

  النصوص التنظيمية املهيكلة للتكوين باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين

 مجالس املراكز قائمة ومفعلة صادرة وكل

  مهام واختصاصات مجلس التنسيق اإلداري للمراكز محددة بنص تنظيمي 

  ومفعلةشبكة مؤسسات تكوين األطر صادرة 

   .مواقع الكترونية بجميع املراكز مفعلة 

 مؤشرات التتبع النتائج الرقم

 تعميم العمل بمشروع املؤسسة 1

 عدد املؤسسات املتوفرة على مشروع املؤسسة 

 عدد املؤسسات املتوفرة على مشروع املؤسسة مصادق عليه

 عدد املؤسسات املتوفرة على مشروع املؤسسة ممو  

2 

ر التفتح لتمكين أكبتوسيع قاعدة مؤسسات 

عدد ممكن من التلميذات والتالميذ من ولوج 

 األنشطة الفنية والثقافية والعلمية

 عدد مؤسسات التفتح املشتغلة

حسب كل   عدد التلميذات والتالميذ املستفيدين من مؤسسات التفتح

 مجا 

3 

دعم إرساء األندية التربوية في املجاالت 

باملؤسسات الفنية والثقافية والعلمية 

 التعليمية

 عدد األندية التربوية النشيطة في املجاالت الفنية والثقافية والعلمية

 عدد املهرجانات املنظمة 

4 

تمكين املتعلمات واملتعلمين من اكتساب 

ثقافة صحية ووقائية وتنمية مهاراتهم 

الحياتية وتعزيز حمايتهم من األمراض بهدف 

 تبني نمط العيش السليم

عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة من الحمالت الطبية والوقائية 

 املنظمة سنويا 

5 

حماية املؤسسات من املخاطر والوقاية من 

الكوارث الطبيعية واألوبئة والتربية على 

 السالمة الطرقية.

 

عدد املؤسسات التعليمية املتوفرة سنويا على مخطط الحماية من 

  والكوارث الطبيعية  املخاطر

عدد املؤسسات التعليمية املستفيدة سنويا من الحمالت التحسيسية في 

 التربية على السالمة الطرقية

 عدد شراكات مع املجتمع املدني املوقعة جهويا 6
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 : تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم املدرس ي واالمتحانات 12املشروع

دعم اآلليات واملمارسات لتغيير السلوكيات 

 املشينة

 التتقيف بالنظيرعدد املستفيدين من التكوينات في مجا  مقاربة 

 عدد املجالس التالميدية املنتخبة

 عدد األندية التربوية املتوفرة على برنامج عمل ممو  

 عدد املستفيدين من التكوينات في مجا  اإلنصات و الوساطة

 عدد الحاالت املرصودة عبر بوابة مرصد

 APT2Cعدد برامج العمل املمولة في إطار برنامج 

 قيم التنمية املستدامة تعزيز 7

 عدد املؤسسات الحاصلة على اللواء األخضر

 عدد املؤسسات املستفيدة من األلواح الشمسية

 عدد املتوجين في برنامج الصحفيون الشباب من أجل البيئة

 17عدد املؤسسات التي ادمجت مبادئ التنمية املستدامة 

 املدرسيةاالرتقاء بالرياضة  :11 املشروع

 

 مؤشرات التتبع النتيجة رقم 

1 

إحداث مركزين ملسارات رياضة 

في أفق تعميم املشروع على 

جميع الجهات في الثالث 

 سنوات املقبلة

  تحديد املؤسسة املحتضنة ملسار ومسالك "رياضة ودراسة" وفق

 الشروط واملؤهالت الالزمة لذلك

  مسالك ومسارات( »عدد األقسام املحتضنة ملسار "رياضة ودراسة( 

  عدد التالميذ الرياضيين املستفيدين من مسار "رياضة و دراسة” 

 موزعين حسب املستوى الدراس ي والتخصص الرياض ي

2 
تحصين التحصيل الدراس ي 

 للتالميذ الرياضيين

  عدد التالميذ املتفوقين دراسيا )من خال  تحليل نتائج التالميذ في

 التشخيص ي للتلميذات والتالميذ(مختلف مواد ونتائج التقويم 

   عدد ساعات الدعم التربوي املبرمجة 

  عدد التالميذ الذين أتموا مسارهم الدراس ي 

3 

االنخراط الفعلي للجامعات 

  الرياضية في املشروع

 

 عدد الجامعات والرياضات املستفيدة من املشروع 

 األعداد واملستويات الدراسية حسب الشعب واملسالك والرياضات 

 املبرمجة

 عدد املدربين الرياضيين التابعين للجامعات الرياضية املستفيدة 

 عدد املشاريع وبرامج التدريب )األسبوعية( الدورية والسنوية 

 تحديد املنشآت الرياضية الخاصة بالتدريب  
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1 
إرســـــــــــــــــاء نظـــام للتصـــــــــــــــــديق على التعلمـــات 

 األساسية في نهاية املستويات االنتقالية 

  النصوص التنظيمية لنظام التصديق على التعلمات

 األساسية مصادق عليها؛

  دالئل العمليات الخاصة باألطراف املتدخلة متوفر

 ومصادق عليها.

2 
ـــية   عدة للتصـــــديق على التعلمات األســـــاســ

 في نهاية املستويات االنتقالية. 

  آلية إعداد االختبارات محدثة وعدة تحضير معطيات

 التصديق واستثمار النتائج متوفرة؛

  اختبارات التصديق معممة على تالميذ املستويات الدراسية

 االنتقالية املعنية.

 .النتائج الفردية للتالميذ متوفرة 

 

3 

ـــس وإلزامي  دعم تربوي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأسـ ـــذة ممــ ــ ـــــائــ لفــ

ــــديق على  ــ ــ ــ ــ ــ ــ التالميــــذ بنــــاء على نتــــائج التصـ

 التعلمات األساسية 

  جانبية التحصيل لكل تلميذ متوفرة بالنسبة لكل مادة على

 حدة,

 .أنشطة الدعم ومعالجة التعثرات منجزة 

  اختبارات التحقق من حصو  التحكم معتمدة بعد معالجة

 التعثرات. 

 

ـــــة  4 بيــــــداغوجيــــــة جــــــديــــــدة لبكــــــالوريــــــا هيكلـ

 التعليم العام

  هيكلة بيذاغوجية جديدة لبكالوريا التعليم العام معدة

 مفعلة،

هيكلـــــــة بيـــــــداغوجيـــــــة للبكـــــــالوريـــــــا املهنيـــــــة  5

ـــة  ــــيـــــد ولتلبيــ ــ ــ ــ ــ ـــــتجيـــــب ملتطلبـــــات الترشــ ــ ــ ــ تســـ

 الحاجيات الفعلية لسوق الشغل.

 .هيكلة بيداغوجية للبكالوريا املهنية معدة ومفعلة 

6 

ــــاء أطر  مرجعيــــــة وطنيــــــة العتمــــــادهــــــا في بنــ

فروض املراقبــــة املســــــــــــــتمرة بــــاملســــــــــــــتويــــات 

ـــلك  ــ ــ ــ ــ ـــــنة الختامية من ســ ــ ــ ــ ـــهادية بالســ ــ ــ ــ ــ اإلشــ

 البكالوريا.

  أطر مرجعية خاصة بفروض املراقبة املستمرة للمواد

 املدرسة في السنة النهائية لسلك البكالوريا مصادق عليها. 

 داد في اإلع آلية محدثة لتتبع مدى التقيد باألطر املرجعية

 لفروض املراقبة املستمرة و إجرائها. 

فروض املراقبة املستمرة موحدة في السنة  7

 الختامية لسلك البكالوريا. 

  النصوص التنظيمية للمراقبة املستمرة املوحدة مصادق

 عليها.
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  صيغة فروض املراقبة املستمرة املوحدة على صعيد

انوية املؤسسات الثاملؤسسات الثانوية التأهيلية معتمدة في 

 التأهيلية.

8 

ـــــتمرة في بناء  التقيد بمذكرات املراقبة املســ

  فروض املراقبة املستمرة كمكون لإلشهاد

 في البكالوريا

  آليات التتبع امليداني ومراقبة إعداد وإجراء وتصحيح

 فروض املراقبة املستمرة مفعل،

  توفر تقارير تركيبية منتظمة عن مدى االلتزام بمنطوق

املذكرات املنظمة للمراقبة املستمرة بالسنة الختامية 

 للبكالوريا 

9 

ـــــد وتـتـبـع االخـتـالالت فـي نـقـط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة لـرصـ آلـيــ

ـــــهــــاد في  ــ ــ ــ ـــــتمرة كمكو ن لإلشـــ ــ ــ ــ املراقبــــة املســـ

البكالوريا من خال  قواعد املعطيات التي 

 توفرها منظومة مسار

  نظام مفعل للرصد املنتظم لتوجهات النتائج عبر عقد

مقارنات بين املؤسسات املنتمية لنفس الوسط واملدرسين 

 داخل نفس املؤسسة وبين املواد الدراسية املتقاربة . 

  توفر تقارير عن زيارات التحري املنجزة في ضوء بروز

 مؤشرات عن وجود اختالالت. 

10 

ـــتمرةشــــــروط احتســــــاب نقط املراقبة   املســـ

في اتخـــــــاد قرار منح شــــــــــــــهـــــــادة البكـــــــالوريـــــــا 

 محددة.

  معايير وشروط اعتبار نتائج املراقبة املستمرة للسنة

 الختامية لسلك البكالوريا في اإلشهاد محددة ومفعلة.

11 

ـــــة مـــؤطـــرة  ـــــة وتـــنـــظـــيـــمـــيــ ـــــانـــونـــيــ ــــوص قــ ــ ــ ــ ــ ــ نصــ

لتكييف االختبـــــارات والتقويمـــــات لفـــــائـــــدة 

 املتعلمين في وضعية إعاقة

 وتنظيمية متوفرة ومفعلة؛ نصوص قانونية 

 ندوات ولقاءات تربوية مكثفة حو  املوضوع منجزة؛ 

 .إجراءات التكييف معممة على أكبر عدد من املعنيين   

12 

ـــات  ــ ــــمــ ــــويـ ــــتـــــقـ ــــف الـ ــــيـــــيـ ــــكـ ـــــة لـــــتـ ــــيــ ــــدة وطـــــنـ عـــ

ـــة،  ــ ـــــة مـــكـــيـــفــ ــــات )أطـــر مـــرجـــعـــيــ ـــــانـــ واالمـــتـــحــ

مســــــــــــــــــــاطــــر مــــكــــيــــفـــــــة إلجــــراء االخــــتــــبـــــــارات 

وتصـــــــــــــحيح االنجازات( لفائدة املتعلمين في 

 .إعاقة وضعية

  إجراءات التكييف شاملة ومفعلة بشكل معمم على

 املعنيين؛

  ندوات ولقاءات تربوية مكثفة حو  املوضوع لفائذة

 املدرسين؛

ـــــد  13 ــــواهــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الشــ ـــــادلــ ـــار مرجعي وطني ملعــ ــ إطــ

ــــديق على  ــ ــ ــ ــ ــ ــ والـــــديبلومـــــات الوطنيـــــة والتصــ

 الخبرة والتجربة املكتسبة.

  والديبلومات اإلطار املرجعي الوطني ملعادلة الشواهد

الوطنية والتصديق على الخبرة والتجربة املكتسبة مصادق 

 عليه من طرف جميع األطراف املعنية.

  نظام التجسير مصادق عليه.  جسور بين مختلف التكوينات الوطنية 14
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  هيئة وطنية لإلشهاد والتصديق 15

16 

توفير موارد لتوجيــــــه األســــــــــــــتــــــاذ في إعــــــداد 

الصفية حسب وظائف وإنجاز التقويمات 

 التقويم األساسية.

  لدالئل مرجعية لألنشطة التقويمية الصفية جاهزة

 واستعمالها من طرف األساتذة مؤطر .

17 

توفير  موارد لألنشطة التقويمية الفصلية 

 أو املوازية لألنشطة الفصلية.

  بنوك لألسئلة واالختبارات لتنشيط التقويمات الصفية

 األساتذة. جاهزة ومستعملة من طرف

18 

اإلعـداد القبلي للتالميـذ الجتيـاز اختبـارات 

الدراســــــــــــــات الدولية بضــــــــــــــمانات أن تكون 

 نتائجهم تعكس أداءهم الفعلي.

  برمجة منجزة لحصص تدريبية لفائذة التالميذ املغاربة

املشاركين باعتماد كراسات لوضعيات اختبارية من صنف 

 الوضعيات املعتمدة  في الدراسات الدولية؛

 .تحفيز التالميذ على اإلبانة عن قدراتهم الحقيقية 

19 

ــــات والهيئات  آليات للتنســـــيق بين املؤســـــسـ

الوطنيـــة املعنيـــة بـــالـــدراســــــــــــــــات التقويميـــة 

 الوطنية والدولية

  آليات التنسيق بين املؤسسات والهيئات الوطنية املعنية

 بالدراسات التقويمية الوطنية والدولية محدثة ومفعلة. 

20 

ـــــة  ـــــة بنيــ ــــات التربويــ ــــديريـــ ـــــيق بين املـــ ــ ــ ــ للتنســـ

ـــــة للتربيــــــة  ــــات الجهويـ ـــاديميــ ــ ـــــة واألكـ املركزيـ

 والتكوين الستثمار نتائج التقويمات

  بنية للتنسيق بين املديريات التربوية املركزية واألكاديميات

الجهوية للتربية والتكوين الستثمار نتائج التقويمات محدثة 

 ومفعلة.

ــــتلزمـــات  21 ــ ــ ــ ــ عـــدة محينـــة لبرنـــامج تقويم املســ

 الدراسية باالستناد إلى املناهج املنقحة 

 

 .عدة البرنامج للسلك االبتدائي محينة ومصادق عليها 

برنامج تقويم املستلزمات الدراسية معمم  22

على مستويات التعليم االبتدائي والثانوي 

  اإلعدادي

  بالنسبة لجميععدة برنامج تقويم املستلزمات الدراسية 

  مستويات التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي
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 التتبعمؤشرات  النتائج الرقم

23 

عدة مرقمنة لبرنامج تقويم املستلزمات 

الدراسية ومدرجة ضمن مكونات منظومة 

 مسار

  عدة برنامج تقويم املستلزمات الدراسية بالنسبة لجميع

مستويات التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي مرقمنة 

  وموضوعة رهن إشارة التلميذات والتالميذ. 

 

 

 

 

 

 

 : إرساء نظام ناجع للتوجيه املبكر والنشيط املدرس ي واملنهي والجامعي13املشروع 

 مؤشرات التتبع النتيجة رقم 

1 

خدمة املواكبة التربوية للمشروع 

الشخص ي للمتعلم مفعلة 

باملؤسسات الثانوية وفق اإلطار 

 التنظيمي املرجعي

  عدد املؤسسات الثانوية التي أرست خدمة املواكبة التربوية للمشروع

 الشخص ي للمتعلم وفق اإلطار التنظيمي املرجعي

2 

مكون التوجيه املدرس ي واملنهي 

ضمن ممارسات والجامعي مدَمج  

 وآليات اشتغا  املؤسسات الثانوية

  عدد املؤسسات الثانوية التي أدمجت مكون التوجيه املدرس ي واملنهي

 والجامعي ضمن مشاريعها التربوية

  عدد املؤسسات الثانوية التي أدمجت مكون التوجيه املدرس ي واملنهي

 والجامعي ضمن برامج أنشطتها

 ت العمل بمفهوم النادي التربوي عدد املؤسسات الثانوية التي أرس

ه وّجن
ُ
 امل

3 

العمل التخصص ي في مجا  التوجيه 

املدرس ي واملنهي والجامعي معزز 

 بآليات الجودة

  عدد األطر املرجعية لخدمات التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي

 املتوفرة

  عدد مكونات النظام املعلوماتي الخاص بالتوجيه املدرس ي واملنهي

 املفعلةوالجامعي 

4 

العالقة مع األسر مؤطرة ومفعلة 

باملؤسسات التعليمية في مجا  

مواكبة املشاريع الشخصية 

 للمتعلمين

 سر األ  ولقاءات بمشاركة الثانوية التي أنجزت أنشطة  عدد املؤسسات

 في مجا  مواكبة املشاريع الشخصية للمتعلمين
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5 
نظام املمرات والجسور ممأسس بين 

 التربية والتكوينمكونات منظومة 
 عدد املمرات والجسور الجديدة بين مكونات التربية والتكوين 

6 

نظام معلوماتي مندمج لتدبير 

مساطر التوجيه املدرس ي واملنهي 

 والجامعي موضوع ومفعل

  عدد املكونات املدمجة ضمن النظام املعلوماتي املندمج لتدبير

 مساطر التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي

7 

قدرات الفاعلين التربويين معززة في 

مجا  التوجيه املدرس ي واملنهي 

 والجامعي

  عدد مجزوءات التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي املدمجة في التكوين

 األساس للفاعلين املعنيين 

   عدد الفاعلين التربويين املستفيدين من دعم القدرات في مجا

 التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي

8 

املوارد البشرية واملادية املخصصة 

للتوجيه املدرس ي واملنهي متوفرة كما 

 وكيفا

  عدد أقسام التعليم الثانوي املؤطرة بخدمات األساتذة الرؤساء

 للمواكبة التربوية للمشاريع الشخصية للمتعلمين

  عدد املناصب املخصصة ملباراة ولوج سلك االستشارة في التوجيه

 التربوي 

  الثانوية املتوفرة على فضاء محدث / مؤهل ومجهز عدد املؤسسات

 للتوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي

 : تطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم14املشروع 

 

 مؤشرات التتبع النتيجة رقم 

1 
مناهج تدمج تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت في التعليم والتعلم

   املدمجة   ت. م. ا عدد املناهج 

 ت. م. ا  التخصصية الخاصةالبيداغوجية  عدد الدالئل 

2 
موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الجديد 

 وتغطي جميع املواد واألسالك الدراسية

 عدد املؤسسات املغطاة 

 البوابتين  املتوفرة علىالرقمية  عدد املوارد

«taalimtice.ma" و "telmidtice" 

  عدد املوارد الرقمية املنتجة واملصادق عليها في إطار

INNOVATICE وVAREN  

3 
أطر تربوية ذات أداء منهي متطور من خال  

 توفير تكوينات حضورية وعن بعد

  عدد املصوغات التكوينية التي تحترم التوجيهات التربوية 

  عدد األطر التربوية املستفيدة من التكوينات الحضورية

  وعن بعد

4 
مؤسسات تعليمية مجهزة ببنيات مناسبة 

 مع الصيانة والربط باإلنترنيت

  عدد املؤسسات التعليمية املجهزة بقاعة متعددة الوسائط

SMM 

 متعددة  حافظةعدد املؤسسات التعليمية املجهزة ب

  (VMM)الوسائط 

 عدد املؤسسات التعليمية   املرتبطة بشبكة اإلنترنت   
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  من برنامج الصيانة من أجل عدد املؤسسات املستفيدة

 الوقاية واإلصالح

   عدد املؤسسات املستفيدة من برنامج تحديث تجهيزات

 2و جيني  1جيني 

 ضمان حكامة رقمية جيدة 5

  عدد الهياكل املحدثة للتنسيق الجهوي واإلقليمي 

 باستعما   املنتجة والخاصةالسنوية  عدد التقارير

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت في التعليم

6 

تالميذ يتوفرون على الكفايات القرائية 

الرقمية في مجا  استخدام الوسائط 

 املتعددة وشبكة اإلنترنت

  عدد املوارد الرقمية الخاصة بالدعم املدرس ي والتقوية

  telmidtice.maاملتوفرة عبر البوابة 

  الثانوي )جذع مشترك( الحاصلين عدد متعلمي التعليم

  على اإلشهاد

 نسبة الحاصلين على اإلشهاد 

 تحيين وتعميم مادة املعلوميات 7

  املستويات املحينةعدد  

  في مادة املعلوميات واملفتشين املتدربينعدد األساتذة  

  املبرزين في مادة املعلوميات  األساتذةعدد 

 : االرتقاء بتدبير املوارد البشرية 15املشروع 

 

 مؤشرات التتبع النتيجة رقم 

 طرق وأساليب تدبير املسارات املهنية ناجعة  1
  إعداد وإصدار نظام أساس ي ملهن التربية والتكوين، ومالءمته مع املبادئ

 والقواعد واملعايير املنصوص عليها في الدالئل املرجعية

  ومرتبط بمنظومة الترقي املنهيتقييم األداء منتظم  2
   وضع معايير لقياس األداء واملردودية اعتمادا على شبكات تشمل

 مؤشرات موحدة ووظيفية وفق الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات

3 

ميثــــــاق تعــــــاقــــــدي ألخالقيــــــات مهن التربيــــــة والتكوين 

عــلــى أســـــــــــــــــاس مــبــــــدأ الــتــالزم بــيــن الــحــقــوق  مــعــتــمــــــد

 والواجبات

  إعداد امليثاق التعاقدي ألخالقيات مهن التربية والتكوينمستوى تقدم 

 املصادقة على امليثاق من قبل السلطات والجهات املعنية 

4 
صالحيات األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تم 

 تعزيزها

 نسبة االختصاصات التي تم تفويضها 

 ممارسة األكاديميات الجهوية لهذه الصالحيات  

5 

القــدرات التــدبيريــة لألكــاديميــات الجهويــة واملــديريــات 

اإلقليمية واملؤســســات التعليمية تســتجيب ملتطلبات 

 حجم اإلختصاصات املفوضة 

  عدد املساطر املتمكن منها من طرف املدبرين باألكاديميات الجهوية 

  معد  معالجة امللفات من طرف املصالح الجهوية واإلقليمية املكلفة

 املوارد البشريةبتدبير 

6 
املوارد البشرية باملصالح الالممركزة موزعة بما 

  يحقق العدالة املجالية
 تطور نسبة تقليص الخصاص من املوارد البشرية 

7 
آليات تتبع تشغيل وترشيد استعما  املوارد البشرية 

  تم إرساؤها والعمل بها

  خال  نسبة نجاعة آليات تأمين الزمن اإلداري والزمن املدرس ي من

 التغيبات

8 
منظومة الحركات االنتقالية وإعادة االنتشار جيدة 

  وناجعة
 نسبة االستجابة لطلبات املشاركين في الحركات االنتقالية 
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9 
مساطر التدبير غير املدرجة في النظام املعلوماتي 

 للموارد البشرية تم استكمالها والعمل بها

 الجديدة املدرجة في النظام  نسبة إنجاز وتسوية الوضعيات اإلدارية

  املعلوماتي

  

10 
النظام املعلوماتي للموارد البشرية تم تحسينه 

  وتعميم استعماله على مستوى املؤسسات التعليمية

 نسبة األخطاء(bugs)  التي تمت معالجتها في النظام املعلوماتي 

 عدد املؤسسات التعليمية املستعملة للنظام املعلوماتي 

11 
أساس ي خاص بموظفي األكاديميات الجهوية نظام 

  للتربية والتكوين جاهز ومعتمد

  االتفاق حو  هندسة ومضامين النظام األساس ي الخاص بموظفي

 األكاديميات 

   صدور مرسوم بشأن النظام األساس ي بالجريدة الرسمية داخل آجا

 معقولة 

12 
مقتضيات النظام األساس ي الخاص بموظفي 

 األكاديميات تمت أجرأتها وتفعيلها 
 

 اإلطار التعاقدي: تطوير الحكامة ومأسسة 16املشروع 

 

 مؤشرات التتبع النتيجة رقم 

1 

ترسانة تشريعية وتنظيمية جاهزة لتزيل 

املتعلق  51.17رقم  اإلطار-القانون 

 بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

  مخطط تشريعي وتنظيمي جاهز ومميزن ومصادق عليه من

 طرف الجهة املعنية 

 الصادرة بالجريدة  التشريعية التنظيمية عدد النصوص

 الرسمية

 عدد الوثائق والدالئل املرجعية املنجزة 

2 

الجهوية للتربية  لألكاديميات إداريةمجالس 

هننة وأكثر نجاعة موالتكوين مسؤولة وم

 وفعالية

  اإلدارية مجالس مقلصة وذات فعالية للتركيبة جديدة

الجهوية للتربية والتكوين باختصاصات ومهام لألكاديميات 

 واضحة ومدققة

3 
استقاللية مفعلة ملؤسسات التربية 

 والتكوين

  يم بمؤسسات التربية والتعلتركيبة جديدة للمجالس التعليمية

 العمومي باختصاصات ومهام واضحة ومدققة

 مشاريع املؤسسة ذات مرجعية قانونية 

4 

هياكل البنيات التدبيرية على املستوى 

املركزي والجهوي واإلقليمي منسجمة 

ختصاصات واملهام املوكولة اال  تتالءم مع

 لها

  در املركزية صااختصاصات جديدة وتنظيم هيكلي جديد لإلدارة

 بالجريدة الرسمية
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  ــــديريــــــات ــــات واملــ ـــاديميــ ــــدة لألكـــ ـــــادقــــــة على الهيكلــــــة الجــــــديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املصــ

اإلقليميـــــة التـــــابعـــــة لهـــــا من لـــــدن املجـــــالس اإلداريـــــة والســــــــــــــلطـــــة 

 الحكومية املكلفة باملالية

  عــدد االختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــات واملهــام املنقولــة أو املفوضـــــــــــــــة من اإلدارة

ـــ ــ ـــــة للتربيــ ــــات الجهويــ ـــاديميـــ ــ ـــــة إلى األكــ ال ة والتكوين، تفعياملركزيــ

 للتصميم املديري لالتمركز اإلداري 

5 
كفاءات بشرية متوفرة كما وكيفا ومؤهلة في 

 جميع مستويات املنظومة

  عدد األطر املؤهلة التي تم توظيفها لفائدة املنظومة 

  عدد الدورات التكوينية املنظمة للرفع من القدرات التنظيمية

 اإقليميا و جهوي املنظومة مركزيالفائدة أطر 

6 
آلية واضحة للتعاقد بين مختلف  

 مستويات املنظومة

  عدد نماذج العقود املصادق عليها على مختلف املستويات

 الترابية )مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا(

  عدد العقود املبرمة واملوقعة بين مسؤولي مختلف مستويات

 املنظومة 

7 
اء األدمسؤوليات املدبرين ومعايير تقييم 

 على كل املستويات محددة

  عدد شبكات معايير تقييم نجاعة أداء املعبأة الخاصة باملدبرين

 املاليين واملحاسبيين والقانونيين

8 
إطار التدبير امليزانياتي واملحاسبي ناجع على 

 جميع مستويات املنظومة

  عدد الندوات امليزانياتية املنظمة مركزيا وجهويا وإقليميا 

  مشاريع نجاعة األداء وتقارير نجاعة األداء التي تم إعدادها عدد

على مستوى املصالح املركزية واألكاديميات واملديريات 

 اإلقليمية

  عدد دالئل املساطر املتعلقة بالتدبير امليزانياتي واملحاسبي

 املحينة 

  عدد القوائم التركيبية التي تم إعدادها ونشرها من طرف

  األكاديميات الجهوية

9 
منظومة املراقبة الداخلية متطورة ومجا  

 االفتحاص ممهنن

  عدد الدورات التكوينية املنظمة لفائدة مدبري مجا  املراقبة

 الداخلية واالفتحاص

 مصادر تمويل املنظومة متنوعة ومستدامة 10
  نسبة املوارد الذاتية التي تمت تعبئتها من طرف األكاديميات

 واملديريات اإلقليمية واملؤسسات التعليمية 
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 : تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حو  املدرسة املغربية 17املشروع 

 

 مؤشرات التتبع النتيجة رقم 

1 

 

إرساء تعاقد معنوي مع 

الفاعلين التربويين واألسر 

املجتمع املدني وهيئات 

وجميع الفعاليات املعنية 

بالشأن التربوي من أجل 

تجديد الثقة والتعبئة 

 حو  املدرسة املغربية

   قياس مدى انخراط الفاعلين التربويين في املساهمة في تنزيل

 املشاريع على مستوى املدرسة

  قياس مدى انخراط األسر والجمعيات املمثلة لها في املساهمة في

 املشاريع على مستوى املدرسةتنزيل 

  عدد جمعيات األمهات واآلباء واألولياء التي تم تجديد مكاتبها على

 صعيد املؤسسات التعليمية

2 
تعزيز قدرات املسؤولين 

 على مصالح التواصل
 عدد اللقاءات التأطيرية والدورات التكوينية 

3 

وجود نسيج إعالمي 

مناصر للمدرسة املغربية 

 لقضاياهاومتتبع 

  عدد املقاالت الصحفية املكتوبة املناصرة لقضايا املدرسة

 املغربية

  عدد التغطيات اإلعالمية والحوارات الصحفية املنجزة في إطار

 مواكبة تنزيل مشاريع القانون اإلطار

  عدد البرامج التلفزيونية املنجزة في إطار مواكبة تنزيل مشاريع

 القانون اإلطار

4 

الفاعلين تعبئة كافة 

االقتصاديين 

واملؤسساتيين الوطنيين 

والدوليين حو  املنظومة 

 التربوية

  قياس مدى انخراط الفاعلين في النهوض باملنظومة التربوية

 وغاياتها من خال  تقييم القيمة اإلجمالية ملساهمة الشركاء

5 

الرفع من القدرات 

 التدبيرية للمكلفين بملفات

 الشراكة وبرامج التعاون 

  عدد الدورات التكوينية التي تم تنظيمها لفائدة أطر ورؤساء

مصالح الشؤون القانونية والشراكة باألكاديميات الجهوية 

 واملديريات اإلقليمية واملؤسسات التعليمية التابعة لها

تجديد وتحسين النظام  6

 (AFD) التعليمي املغربي

  اد أساتذة املو عدد الدورات التكوينية التي تم تنظيمها لفائدة

 العلمية للمستوى اإلعدادي

 مصوغات التكوين ذات الصلة 

  عدد اتفاقيات الشراكة املبرمة بين األكاديميات املغربية ونظيراتها

 الفرنسية.

 استخالص الشطر األو  من الدعم

خلق بيئة مناسبة لعرض  7

 تربوي ذي جودة

 تعليم ال عدد الدورات التكوينية التي تم تنظيمها لفائدة أساتذة

 األولي؛

 عدد مشاريع املؤسسة املفعلة. 
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 : تقوية نظام املعلومات للتربية والتكوين18املشروع 

 

 

 مؤشرات التتبع النتيجة رقم 

1 

إرساء منظومة للتدبير التربوي ولتتبع 

املتمدرسين واملتكونين والطلبة والخريجين 

  طيلة مسارهم التعليمي وبعد تخرجهم

  الوظيفية بمنظومة مسارنسبة التغطية  

 باملؤسسات  نسبة االستغال  للمكونات بمنظومة مسار

 التعليمية

2 
إرساء منظومات املعلوماتية لتدبير املوارد 

  والحكامة

 عدد املنظومات املعلوماتية املنجزة باملجاالت املهنية  

 عدد املنظومات املعلوماتية الوطنية املستعملة للمجاالت املهنية  

3 

االستثمار في التجهيز املعلوماتي وإرساء آليات 

فعالة لتأمين املنظومات املعلوماتية والعمل 

  على حماية املعطيات الشخصية

  سنوات(  5نسبة تجديد التجهيزات املعلوماتية )أقل من

 باملؤسسات التعليمية

 عدد املواثيق التي تم تفعيلها لتأمين املنظومات املعلوماتية 

  املؤسسات التعليمية التي تتوفر على ربط باألنترنيتنسبة  

4 
تطوير اإلدارة اإلليكترونية واملساهمة في 

  تبسيط املساطر اإلدارية

 عدد الخدمات على الخط 

  نسبة استعما  الخدمات االليكترونية ملنظومة مسار )ولي أو

 متمدرس(

5 
وضع آليات لضمان الحصو  على املعلومات 

  والعمل على نشرهااملوثوقة 

  ( عدد قواعد البيانات اإلحصائيةdatamartاملتقاسمة ) 

 عدد املؤشرات املنشورة على الويب  

6 
االستثمار في تطوير الكفاءات في املجا  

 املعلوماتي

 عدد الندوات والتكوينات املنجزة  
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 توطين املشاريع ضمن الهيكلة التنظيمية لإلدارة املركزية: 1امللحق رقم 

 

 املديريات املركزية املسؤولة املشاريع  رقم 

 اإلنصاف وتكافؤ الفرص )سبعة مشاريع(

 للتعليم األولي الوحدة املركزية وتسريع وتيرة تعميمه االرتقاء بالتعليم األولي 1

 تطوير وتنويع العرض املدرس ي وتحقيق إلزامية الولوج 2
مديرية االستراتيجية واالحصاء 

 والتخطيط

 املديرية املكلفة بالدعم االجتماعي تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم االجتماعي 3

4 
تمكين األطفا  في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من 

 التمدرس
 املناهجمديرية 

5 
تأمين التمدرس االستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير 

 النظامية
 مديرية التربية غير النظامية

 التأهيل املندمج ملؤسسات التربية والتكوين 6
املديرية املكلفة بإدارة مشروع تأهيل 

 املؤسسات التعليمية

 تطوير وتنويع التعليم الخاص 7
بالتعليم مديرية التعاون واالرتقاء 

 الخصوص ي

 االرتقاء بجودة التربية والتكوين )سبعة مشاريع(

 مديرية املناهج تطوير النموذج البيداغوجي 8

 تجديد مهن التربية والتكوين واالرتقاء بتدبير املسارات املهنية 9
 الوحدة املركزية لتكوين األطر

 املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب  

 املديرية املكلفة بالحياة املدرسية بالحياة املدرسيةاالرتقاء  10

 مديرية االرتقاء بالرياضة املدرسية االرتقاء بالرياضة املدرسية 11

 املركز الوطني للتقويم واالمتحانات  تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم املدرس ي واالمتحانات 12

13 
 املدرس ي واملنهيإرساء نظام ناجع للتوجيه املبكر والنشيط 

 والجامعي
 الوحدة املركزية للتوجيه املدرس ي واملنهي

 مديرية برنامج "جيني" تطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم 14

 حكامة املنظومة والتعبئة )أربعة مشاريع(

 األطرمديرية املوارد البشرية وتكوين  االرتقاء بتدبير املوارد البشرية 15

 اإلطار التعاقديتطوير الحكامة ومأسسة  16

مديرية الشؤون العامة وامليزانية 

 واملمتلكات

 مديرية الشؤون القانونية واملنازعات

 املديرية املكلفة بتدبير مجا  التواصل تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حو  املدرسة املغربية  17
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 املديريات املركزية املسؤولة املشاريع  رقم 

 مديرية إدارة منظومة اإلعالم والتكوينتقوية نظام املعلومات للتربية  18
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 لتقائية املشاريع مع مواد القانون اإلطارإ: 2امللحق رقم 

 

 مواد القانون اإلطار املندمج  املشروع رقم

 8-3 االرتقاء بالتعليم األولي وتسريع وتيرة تعميمه 1

28-22-21-20-19-8 الولوج تطوير وتنويع العرض املدرس ي وتحقيق إلزامية 2  

21-20-4-3 تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم االجتماعي 3  

 25 تمكين األطفا  في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس 4

84-23-22-20-14-7-3 تأمين التمدرس االستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية 5  

 22 التربية والتكوينالتأهيل املندمج ملؤسسات  6

44-14-13-7 تطوير وتنويع التعليم الخاص 7  

32-31-30-29-28-3 تطوير النموذج البيداغوجي 8  

 39-28-14-5-4-3 تجديد مهن التربية والتكوين واالرتقاء بتدبير املسارات املهنية 9

 26-22-18 االرتقاء بالحياة املدرسية 10

 28-20 االرتقاء بالريضة املدرسية 11

55-35-27-20-3 تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم املدرس ي واالمتحانات 12  

 إرساء نظام ناجع للتوجيه املبكر والنشيط املدرس ي واملنهي والجامعي 13
7 - 8 - 9 - 15 - 18 - 22 - 25 - 33 - 

34 - 37 - 39 - 40 -42 

 33-3 في التعليمتطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  14

 38-37-36-22-20 االرتقاء بتدبير املوارد البشرية 15

 اإلطار التعاقديتطوير الحكامة ومأسسة  16
26-40-41-44-46-47-48-49-52-

53-54-55 

 22-20-6-الديباجة تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حو  املدرسة املغربية 17

 42 والتكوينتقوية نظام املعلومات للتربية  18

 


