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تقديم عام
تجســيدا للتوجيهــات امللكيــة الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره هللا الــواردة 
فــي العديــد مــن الخطــب امللكيــة، والداعيــة إلــى ضــرورة النهــوض بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي 
2015-( وتطويرهــا، وبنــاء علــى املرجعيــات املؤسســاتية لإلصــالح، والســيما الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح 
2030( املنجــزة مــن طــرف املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التــي تــم تجســيد مضامينهــا 
واختياراتهــا الكبــرى فــي القانون-اإلطــار رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي الــذي 
يعتبــر بمثابــة تعاقــد وطنــي يلــزم الجميــع، ويلتــزم الجميــع بتفعيــل مقتضياتــه، وتفعيــال للمــادة 59 مــن القانــون- 
اإلطــار الســالف الذكــر، التــي تنــص علــى قيــام الحكومــة بوضــع برمجــة زمنيــة محــددة فــي ثــالث )3( ســنوات 

إلعــداد النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الالزمــة لتطبيقــه وعرضهــا علــى مســطرة املصادقــة.

وتفعيــال لهــذه األحــكام التشــريعية، تــم إعــداد مخطــط تشــريعي وتنظمــي، تضمــن رزمانــة مــن النصوص 
التشــريعية والتنظيميــة والوثائــق املرجعيــة التــي نــص عليهــا القانون-اإلطــار الســالف الذكــر،  ويشــكل خارطــة 
طريق لتنفيذ وتنزيل املشاريع اإلصالحية للمنظومة التربوية، كما يتيح للجنة الوطنية لتتبع وتقييم ومواكبة 
إمكانيــة مســايرة مســطرة إعــداد مشــاريع النصــوص  إصــالح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 
التشــريعية والتنظيميــة، وكــذا كل اإلجــراءات التــي يســتلزمها التطبيــق الكامــل ملقتضيــات القانــون الســالف 

الذكر.

وفــي إطــار تنزيــل املخطــط املذكــور، تــم إعــداد الدفعــة األولــى مــن النصــوص القانونيــة بتنســيق وتشــارك 
مــع القطاعــات الحكوميــة املعنيــة واملديريــات املركزيــة التابعــة للقطــاع وكــذا األكاديميــات الجهويــة للتربيــة 
والتكويــن، فضــال عــن شــركاء املنظومــة التربويــة،  وذلــك تحــت إشــراف لجنــة الشــؤون القانونيــة املحدثــة لــدى 

اللجنــة الوطنيــة، والتــي ينســق أشــغالها ممثــل األمانــة العامــة للحكومــة. 

والــذي يعتبــر بمثابــة تجميــع للنصــوص القانونيــة  يأتــي هــذا العمــل التوثيقــي،  وفــي هــذا الســياق، 
الصادرة بالجريدة الرســمية، وكذا الوثائق املرجعية املصادق عليها واتفاقيات الشــراكة والتعاون مع بعض 
القطاعــات الحكوميــة، كحصيلــة مرحليــة لتنزيــل اإلجــراءات والتدابيــر الــواردة فــي املشــروع رقــم 16 املتعلــق 

بتطويــر الحكامــة ومأسســة اإلطــار التعاقــدي فــي شــقه املؤسســاتي والقانونــي.

وتســعى مديريــة الشــؤون القانونيــة واملنازعــات مــن خــالل تقديــم هــذا العمــل إلــى نشــر والتعريــف 
بالنصــوص القانونيــة والوثائــق املرجعيــة واتفاقيــات الشــراكة التــي تــم إصدارهــا فــي إطــار تفعيــل املخطــط 
وكــذا تمكيــن املصالــح املركزيــة واألكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن  التشــريعي والتنظيمــي للــوزارة، 
ومصالحهــا اإلقليميــة واملحليــة، فضــال عــن الشــركاء االجتماعييــن واالقتصادييــن والجمعيــات املهنيــة العاملــة 
فــي قطــاع التربيــة الوطنيــة، مــن مواكبــة الترســانة القانونيــة التــي تــم اصدارهــا منــذ الشــروع الفعلــي فــي العمــل 
بمضامين القانون-اإلطار ، وذلك من أجل مأسســة وترســيخ جســور وآليات التواصل بين مختلف العاملين 

والفاعليــن فــي املنظومــة التربويــة.

 ويتعلق األمر بالنصوص القانونية والوثائق املرجعية، واتفاقيات للشراكة والتعاون التالية :
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بتطويــر الحكامــة ومأسســة اإلطــار التعاقــدي فــي شــقه املؤسســاتي والقانونــي.

وتســعى مديريــة الشــؤون القانونيــة واملنازعــات مــن خــالل تقديــم هــذا العمــل إلــى نشــر والتعريــف 
بالنصــوص القانونيــة والوثائــق املرجعيــة واتفاقيــات الشــراكة التــي تــم إصدارهــا فــي إطــار تفعيــل املخطــط 
وكــذا تمكيــن املصالــح املركزيــة واألكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن  التشــريعي والتنظيمــي للــوزارة، 
ومصالحهــا اإلقليميــة واملحليــة، فضــال عــن الشــركاء االجتماعييــن واالقتصادييــن والجمعيــات املهنيــة العاملــة 
فــي قطــاع التربيــة الوطنيــة، مــن مواكبــة الترســانة القانونيــة التــي تــم اصدارهــا منــذ الشــروع الفعلــي فــي العمــل 
بمضامين القانون-اإلطار ، وذلك من أجل مأسســة وترســيخ جســور وآليات التواصل بين مختلف العاملين 

والفاعليــن فــي املنظومــة التربويــة.

 ويتعلق األمر بالنصوص القانونية والوثائق املرجعية، واتفاقيات للشراكة والتعاون التالية :
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I- النصوص التشريعية :
»الصنــدوق الخــاص للنهــوض بمنظومــة التربيــة  إحــداث حســاب مرصــد ألمــور خصوصيــة يســمى   .1
والتكويــن وتحســين جودتهــا، تطبيقــا للمــادة 14 املكــررة لقانــون املاليــة رقــم 70.19 للســنة املاليــة 2020، 
الــذي يــروم ضبــط حســابات العمليــات املتعلقــة بتنويــع مصــادر تمويــل منظومــة التربيــة والتكويــن  وتحســين 
جودتهــا، وكــذا تعييــن وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، آمــرا بقبــض 

مــوارده وصــرف نفقاتــه.

2. القانــون رقــم 79.19 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 73.00 بإحــداث وتنظيــم مؤسســة محمــد الســادس 
للنهــوض باألعمــال االجتماعيــة للتربيــة والتكويــن. الــذي ينــدرج فــي إطــار املالءمــة مــع أحــكام الفصــل 31 مــن 
الدســتور الــذي ألــزم الدولــة واملؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، علــى تعبئــة كل الوســائل املتاحــة، 
لتيسير أسباب استفادة املواطنات واملواطنين، من الحق في العالج والعناية الصحية، والحماية االجتماعية 

والتغطيــة الصحيــة، والتضامــن التعاضــدي أو املنظــم مــن لــدن الدولــة وتوفيــر الســكن الالئــق.

ويــروم القانــون املذكــور تنزيــل مضاميــن الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح 2030/2015، التــي تحــث علــى التحفيــز 
املــادي واملعنــوي ألســرة التربيــة والتكويــن، وتوفيــر كل الظــروف املواتيــة لهــذه الفئــة ألداء مهامهــا، وكــذا تنفيــذ 
أهــداف القانــون -اإلطــار رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، والســيما األحــكام 
املرتبطــة بتأهيــل الرأســمال البشــري للمنظومــة والتأميــن والتحفيــز علــى قيــم النبــوغ والتميــز واالبتــكار فــي مختلــف 
مســتويات منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل مراجعــة أحــكام القانــون الحالــي، عبــر 
التنصيص على جملة من اآلليات واملقتضيات القانونية املؤطرة لعمل املؤسسة ومجاالت تدخلها، من أهمها : 

 وضــع آليــة جديــدة لتوســيع وإشــعاع التعليــم األولــي بيــن أوســاط أبنــاء املنخرطيــن مــن خــالل تخويــل 	 

منــح لفائــدة األطفــال فــي ســن التمــدرس ؛

 تأهيل املؤسسة إلبرام اتفاقيات مع مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، 	 
املرخــص لهــا طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل، بهــدف تمكيــن العامليــن باملؤسســات املذكــورة، مــن 

االســتفادة مــن خدماتهــا؛

فــي االســتفادة 	  مراجعــة وتوحيــد شــروط اســتمرار املنخرطيــن املحاليــن علــى التقاعــد وامللحقيــن،   
مــن خدمــات املؤسســة، أســوة بنظرائهــم فــي وضعيــة مزاولــة العمــل إعمــاال ملبــدإ املســاواة فــي الحقــوق 

والواجبــات؛

 توســيع شــبكة التمثيليــات الجهويــة واملحليــة للمؤسســة بســائر أرجــاء التــراب الوطنــي، تحقيقــا ملبــدأ 	 
القــرب، وتقريــب خدمــات املؤسســة لفائــدة املنخرطيــن؛

 مراجعــة املقتضيــات املتعلقــة بتأليــف اللجنــة املديريــة، وتدقيــق مهامهــا انســجاما مــع املقتضيــات 	 

الجديــدة املتعلقــة بمهــام املؤسســة؛

 مالءمــة أحــكام القانــون الجــاري بــه العمــل، مــع املقتضيــات التشــريعية الجديــدة، والســيما املتعلقــة 	 

منها بشروط فتح واستغالل مؤسسات الرعاية االجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية ألهداف 
غيــر ربحية؛

 تحيين مبلغ اشتراكات املنخرطين في املؤسسة.	 
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لنظــام  للتربيــة والتكويــن  الجهويــة  النظاميــة لألكاديميــات  بإخضــاع األطــر   01.21 رقــم  القانــون   .3
املعاشــات املدنيــة املحــدث بموجــب القانــون رقــم 011.71، الــذي يهــدف إلــى ضمــان مبــدأ املماثلــة بيــن هــذه 
األطــر وهيئــة أطــر التدريــس الخاضعــة للنظــام األسا�ســي الخــاص بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة ممــا ســيوفر 
لهــا االســتقرار املنهــي واألمــن الوظيفــي ويتيــح لهــا النهــوض باملهــام التربويــة املنوطــة بهــا وتعزيــز مكانتها ضمن ورش 
إصالح املنظومة التربوية والتنزيل األمثل ملشاريع أجرأة أحكام القانون-اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة 

التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.

II- النصوص التنظيمية :
1. املرســوم رقــم 2.19.795 الصــادر فــي 9 صفــر 1441 )8 أكتوبــر 2019( بتحديــد تأليــف اللجنــة الوطنيــة 
لتتبــع ومواكبــة إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي وتنظيمهــا وكيفيــات ســيرها، كمــا وقــع 
تغييره باملرسوم رقم 2.19.1107 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020(، الذي يهدف 
إلــى تطبيــق أحــكام املــادة 57 مــن القانــون –اإلطــار رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمــي، وذلــك مــن خــالل مــا يلــي:

إسناد رئاسة اللجنة الوطنية السالفة الذكر، إلى السيد رئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها؛ 	 

تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ووضع جدول أعمالها؛	 

إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية والتكوين 	 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، مع تحديد اختصاصاتها؛

التنصيــص علــى إمكانيــة إحــداث رئيــس اللجنــة الوطنيــة، لجــان متخصصــة دائمــة أو مؤقتــة، وذلــك 	 
ملســاعدة اللجنــة الوطنيــة علــى القيــام باملهــام املنوطــة بهــا؛

إلــزام الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالتربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي 	 
بإعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن حصيلــة أنشــطة اللجنــة الوطنيــة.

2. املرســوم رقــم 2.20.475 الصــادر فــي 9 ذي الحجــة 1442 )20 يوليــو 2021( بتحديــد قواعــد اشــتغال 
وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتاميذ في عاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، 
والــذي جــاء تطبيقــا ألحــكام املــادة 20 مــن القانــون- اإلطــار رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن 

والبحــث العلمــي،  بهــدف تحقيــق الغايــات التاليــة:

تعزيــز أدوار ومهــام جمعيــــات آبــــاء وأمهــــات وأوليــــاء التلمـــــيذات والتالميــذ واملتمثلــة فــي املســاهمة فــي 	 
التخطيــط والتدبيــر فــي إطــار مشـــروع املؤسســة، وتقديــم الدعــم التـــربوي واالجتماعــي، واليقظــة والتتبــع 
املســتمر والتوعيــة، والتحســيس والتأطيــر لفائــدة التلميــذات والتالميــذ وأســرهم بغيــة االرتقــاء بالشــأن 

التربــوي داخــل املؤسســة التعليميــة؛

مدرســة 	  إرســاء  فــي  املســهم  األسا�ســي  الشــريك  وضــع  إلــى  الجمعيــات  بهــذه  الفعلــي  االنتقــال 
اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء وتحقيــق أهــداف إصــالح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي 
ومســؤولية مشــتركة بيــن الدولــة واألســرة  باعتبارهــا أولويــة وطنيــة ملحــة،  وتجديدهــا املســتمر، 

وهيئــات املجتمــع املدنــي.
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I- النصوص التشريعية :
»الصنــدوق الخــاص للنهــوض بمنظومــة التربيــة  إحــداث حســاب مرصــد ألمــور خصوصيــة يســمى   .1
والتكويــن وتحســين جودتهــا، تطبيقــا للمــادة 14 املكــررة لقانــون املاليــة رقــم 70.19 للســنة املاليــة 2020، 
الــذي يــروم ضبــط حســابات العمليــات املتعلقــة بتنويــع مصــادر تمويــل منظومــة التربيــة والتكويــن  وتحســين 
جودتهــا، وكــذا تعييــن وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، آمــرا بقبــض 

مــوارده وصــرف نفقاتــه.

2. القانــون رقــم 79.19 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 73.00 بإحــداث وتنظيــم مؤسســة محمــد الســادس 
للنهــوض باألعمــال االجتماعيــة للتربيــة والتكويــن. الــذي ينــدرج فــي إطــار املالءمــة مــع أحــكام الفصــل 31 مــن 
الدســتور الــذي ألــزم الدولــة واملؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، علــى تعبئــة كل الوســائل املتاحــة، 
لتيسير أسباب استفادة املواطنات واملواطنين، من الحق في العالج والعناية الصحية، والحماية االجتماعية 

والتغطيــة الصحيــة، والتضامــن التعاضــدي أو املنظــم مــن لــدن الدولــة وتوفيــر الســكن الالئــق.

ويــروم القانــون املذكــور تنزيــل مضاميــن الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح 2030/2015، التــي تحــث علــى التحفيــز 
املــادي واملعنــوي ألســرة التربيــة والتكويــن، وتوفيــر كل الظــروف املواتيــة لهــذه الفئــة ألداء مهامهــا، وكــذا تنفيــذ 
أهــداف القانــون -اإلطــار رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، والســيما األحــكام 
املرتبطــة بتأهيــل الرأســمال البشــري للمنظومــة والتأميــن والتحفيــز علــى قيــم النبــوغ والتميــز واالبتــكار فــي مختلــف 
مســتويات منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل مراجعــة أحــكام القانــون الحالــي، عبــر 
التنصيص على جملة من اآلليات واملقتضيات القانونية املؤطرة لعمل املؤسسة ومجاالت تدخلها، من أهمها : 

 وضــع آليــة جديــدة لتوســيع وإشــعاع التعليــم األولــي بيــن أوســاط أبنــاء املنخرطيــن مــن خــالل تخويــل 	 

منــح لفائــدة األطفــال فــي ســن التمــدرس ؛

 تأهيل املؤسسة إلبرام اتفاقيات مع مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، 	 
املرخــص لهــا طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل، بهــدف تمكيــن العامليــن باملؤسســات املذكــورة، مــن 

االســتفادة مــن خدماتهــا؛

فــي االســتفادة 	  مراجعــة وتوحيــد شــروط اســتمرار املنخرطيــن املحاليــن علــى التقاعــد وامللحقيــن،   
مــن خدمــات املؤسســة، أســوة بنظرائهــم فــي وضعيــة مزاولــة العمــل إعمــاال ملبــدإ املســاواة فــي الحقــوق 

والواجبــات؛

 توســيع شــبكة التمثيليــات الجهويــة واملحليــة للمؤسســة بســائر أرجــاء التــراب الوطنــي، تحقيقــا ملبــدأ 	 
القــرب، وتقريــب خدمــات املؤسســة لفائــدة املنخرطيــن؛

 مراجعــة املقتضيــات املتعلقــة بتأليــف اللجنــة املديريــة، وتدقيــق مهامهــا انســجاما مــع املقتضيــات 	 

الجديــدة املتعلقــة بمهــام املؤسســة؛

 مالءمــة أحــكام القانــون الجــاري بــه العمــل، مــع املقتضيــات التشــريعية الجديــدة، والســيما املتعلقــة 	 

منها بشروط فتح واستغالل مؤسسات الرعاية االجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية ألهداف 
غيــر ربحية؛

 تحيين مبلغ اشتراكات املنخرطين في املؤسسة.	 
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لنظــام  للتربيــة والتكويــن  الجهويــة  النظاميــة لألكاديميــات  بإخضــاع األطــر   01.21 رقــم  القانــون   .3
املعاشــات املدنيــة املحــدث بموجــب القانــون رقــم 011.71، الــذي يهــدف إلــى ضمــان مبــدأ املماثلــة بيــن هــذه 
األطــر وهيئــة أطــر التدريــس الخاضعــة للنظــام األسا�ســي الخــاص بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة ممــا ســيوفر 
لهــا االســتقرار املنهــي واألمــن الوظيفــي ويتيــح لهــا النهــوض باملهــام التربويــة املنوطــة بهــا وتعزيــز مكانتها ضمن ورش 
إصالح املنظومة التربوية والتنزيل األمثل ملشاريع أجرأة أحكام القانون-اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة 

التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.

II- النصوص التنظيمية :
1. املرســوم رقــم 2.19.795 الصــادر فــي 9 صفــر 1441 )8 أكتوبــر 2019( بتحديــد تأليــف اللجنــة الوطنيــة 
لتتبــع ومواكبــة إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي وتنظيمهــا وكيفيــات ســيرها، كمــا وقــع 
تغييره باملرسوم رقم 2.19.1107 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020(، الذي يهدف 
إلــى تطبيــق أحــكام املــادة 57 مــن القانــون –اإلطــار رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمــي، وذلــك مــن خــالل مــا يلــي:

إسناد رئاسة اللجنة الوطنية السالفة الذكر، إلى السيد رئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها؛ 	 

تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ووضع جدول أعمالها؛	 

إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية والتكوين 	 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، مع تحديد اختصاصاتها؛

التنصيــص علــى إمكانيــة إحــداث رئيــس اللجنــة الوطنيــة، لجــان متخصصــة دائمــة أو مؤقتــة، وذلــك 	 
ملســاعدة اللجنــة الوطنيــة علــى القيــام باملهــام املنوطــة بهــا؛

إلــزام الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالتربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي 	 
بإعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن حصيلــة أنشــطة اللجنــة الوطنيــة.

2. املرســوم رقــم 2.20.475 الصــادر فــي 9 ذي الحجــة 1442 )20 يوليــو 2021( بتحديــد قواعــد اشــتغال 
وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتاميذ في عاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، 
والــذي جــاء تطبيقــا ألحــكام املــادة 20 مــن القانــون- اإلطــار رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن 

والبحــث العلمــي،  بهــدف تحقيــق الغايــات التاليــة:

تعزيــز أدوار ومهــام جمعيــــات آبــــاء وأمهــــات وأوليــــاء التلمـــــيذات والتالميــذ واملتمثلــة فــي املســاهمة فــي 	 
التخطيــط والتدبيــر فــي إطــار مشـــروع املؤسســة، وتقديــم الدعــم التـــربوي واالجتماعــي، واليقظــة والتتبــع 
املســتمر والتوعيــة، والتحســيس والتأطيــر لفائــدة التلميــذات والتالميــذ وأســرهم بغيــة االرتقــاء بالشــأن 

التربــوي داخــل املؤسســة التعليميــة؛

مدرســة 	  إرســاء  فــي  املســهم  األسا�ســي  الشــريك  وضــع  إلــى  الجمعيــات  بهــذه  الفعلــي  االنتقــال 
اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء وتحقيــق أهــداف إصــالح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي 
ومســؤولية مشــتركة بيــن الدولــة واألســرة  باعتبارهــا أولويــة وطنيــة ملحــة،  وتجديدهــا املســتمر، 

وهيئــات املجتمــع املدنــي.

الحصيلة املرحلية لتنزيل املخطط الترشيعي والتنظيمي لقطاع الرتبية الوطنية

- 11 - - 10 -



تدقيق أهداف هذه الجمعيات في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ في 	 
الشأن التربوي، واإلسهام في االرتقاء بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص وتطوير 

أدائها، وتحديد قواعد اشتغالها .

3.املرســوم رقــم 2.20.468 الصــادر فــي 9 ذي الحجــة 1442 )20 يوليــو 2021( بإحــداث املجلــس الوطنــي 
للبحــث العلمــي

51.17 املتعلــق بمنظومــة  16 مــن القانــون- اإلطــار رقــم  ينــدرج هــذا املرســوم فــي إطــار تفعيــل أحــكام املــادة 
التربية والتكوين والبحث العلمي،  التي تنص على إحداث مجلس وطني للبحث العلمي ويعهد إليه باملهمتين 

التاليتيــن: 

تتبع االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية؛	 

تنسيق السياسات في مجال البحث العلمي والتقني واالبتكار بين مختلف املتدخلين؛	 

ويحــدد هــذا املرســوم تركيبــة املجلــس برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة، والتــي تتألــف باإلضافــة إلــى الســلطات 
الحكوميــة املعنيــة، مــن املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي واملجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
والبيئــي واملجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة املغربيــة وأكاديميــة اململكــة املغربيــة وأكاديميــة الحســن الثانــي 
للعلــوم والتقنيــات واملندوبيــة الســامية  للتخطيــط واملندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر 

ومعيــة جهــات املغــرب واالتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب.

كما ينص على كيفية اشتغال املجلس الوطني للبحث العلمي، مع إسناد مهام كتابته إلى السلطة الحكومية 
املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

4. املرســوم رقــم 2.20.472 الصــادر فــي 15 محــرم 1443 )24 أغســطس 2021( فــي شــأن دروس الدعــم 
التربــوي، والــذي ينــدرج فــي إطــار تطبيــق أحــكام املــادة 20 مــن القانــون -اإلطــار رقــم 51-17 املتعلــق بمنظومــة 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التــي تنــص علــى تعزيــز وتوســيع شــبكة الدعــم التربــوي لضمــان مواصلــة 

تمــدرس التلميــذات والتالميــذ حتــى نهايــة مرحلــة التعليــم اإللزامــي، ويتوخــى منــه بلــوغ األهــداف التاليــة:

اســتهداف التلميــذات والتالميــذ الذيــن ال يتحكمــون فــي املســتلزمات الدراســية األساســية ملتابعــة 	 
دراســتهم فــي املســتوى الذيــن هــم فيــه ؛

تقديــم دروس الدعــم التربــوي بصفــة مجانيــة للتلميــذات والتالميــذ فــي مؤسســات التربيــة والتعليــم 	 
املدر�ســي العمومــي، باســتعمال كل الوســائل املتاحــة؛

تولــي مديــر املؤسســة التعليميــة، اإلشــراف علــى تدبيــر العمليــات املرتبطــة بــدروس الدعــم التربــوي، 	 
بتنســيق مــع املفتــش التربــوي املختــص، وبعــد اســتطالع رأي املجالــس املختصــة للمؤسســة؛

داخــل فضــاءات مؤسســات التربيــة 	  التــزام أطــر هيئــة التدريــس بتقديــم دروس الدعــم التربــوي، 
والتعليــم املدر�ســي العمومــي، مقابــل االســتفادة مــن تعويــض مــادي عــن حصــص التدريــس اإلضافيــة، 

وذلــك طبقــا للمقتضيــات التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل؛

تخويــل جمعيــات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم، إمكانيــة املســاهمة فــي تقديــم 	 
دروس الدعــم التربــوي لفائــدة تلميــذات وتالميــذ مؤسســات التربيــة والتعليــم املدر�ســي العمومــي، وفــق 

شــروط وكيفيــات تحــدد بموجــب اتفاقيــات للشــراكة.

الحصيلة املرحلية لتنزيل املخطط الترشيعي والتنظيمي لقطاع الرتبية الوطنية

- 13 - - 12 -

5. املرســوم رقــم 2.20.474 الصــادر فــي 15 محــرم 1443 )24 أغســطس 2021( يتعلــق بالتعلــم عــن بعــد، 
والــذي تــم إعــداده فــي إطــار تفعيــل أحــكام املــادة  33 مــن القانــون -اإلطــار رقــم 51-17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي، وتــم بموجبــه تحديــد شــروط وكيفيــات تقديــم التعلــم عــن بعــد، باعتبــاره مكمــال 
للتعلــم الحضــوري، لفائــدة املتعلميــن بمؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن املدر�ســي واملنهــي والبحــث العلمــي 

فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

ويروم هذا املرسوم تحقيق الغايات التالية:

وضع شروط وضوابط لتقديم التعلم عن بعد، والفضاءات واملقرات التي سيتم فيها؛	 

التنصيص على كيفية إعداد املوارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد؛	 

تحديد اإلجراءات املتعلقة بتطوير موارد ووسائط التدريس والتعليم الخاصة بالتعلم عن بعد؛ 	 

إخضــاع األطــر التربويــة والتكوينيــة واإلداريــة والتقنيــة لتكوينــات مســتمرة فــي مجــال إعــداد وتطويــر 	 
املــوارد الرقميــة وكيفيــة اســتعمالها فــي املمارســات البيداغوجيــة الخاصــة بالتعلــم حضوريــا أو عــن بعــد؛

تحديــد الحقــوق والواجبــات املرتبطــة بالتعلــم عــن بعــد، الخاصــة باملتعلميــن وكــذا األطــر التربويــة 	 
والتكوينيــة واإلداريــة والتقنيــة؛

إخضاع األطر التربوية والتكوينية واإلدارية والتقنية لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد؛	 

إحــداث لجنــة وطنيــة ولجــان جهويــة تتولــى تتبــع وتنميــة وتطويــر التعلــم عــن بعــد وتقييمــه، مــع تحديــد 	 
تركيبتهــا وطريقــة عقــد اجتماعاتها.

6. املرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد ومائمة املناهج والبرامج، ومجموعات 
العمــل املحدثــة لديهــا وكيفيــات ســيرها، والــذي يتوخــى تطبيــق أحــكام املادتــان 28 و29 مــن القانون-اإلطــار 

رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، من خالل:

التنصيــص علــى عضويــة خبــراء مشــهود لهــم بالخبــرة والكفــاءة والتجربــة فــي املجــاالت البيداغوجيــة 	 
والتكوينية والعلمية والتقنية واالقتصادية والبيئية والرياضية والثقافية، يعينون من لدن السلطة 
الحكوميــة املكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ملــدة أربــع )4( ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، مــع مراعــاة مبدأ 

املناصفــة ؛

التنصيص على ممثلي الســلطات العمومية املكلفة بقطاعات، حقوق اإلنســان وألوقاف والشــؤون 	 
اإلســالمية والتربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والثقافــة والشــباب 

والرياضــة والتضامــن والتنميــة االجتماعيــة واملســاواة واألســرة ضمــن تركيبــة اللجنــة؛

التنصيص على ممثلي مجموعة من املؤسسات والهيئات الدستورية واالستشارية؛	 

التنصيــص علــى إحــداث خمــس )5( مجموعــات عمــل متخصصــة دائمــة، حســب مكونــات منظومــة 	 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ومســتوياتها؛

إســناد مهــام كتابــة اللجنــة الدائمــة إلــى الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالتربيــة الوطنيــة وتكليفهــا بمهمــة 	 
إعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن حصيلــة ومنجــزات اللجنــة.
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تدقيق أهداف هذه الجمعيات في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ في 	 
الشأن التربوي، واإلسهام في االرتقاء بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص وتطوير 

أدائها، وتحديد قواعد اشتغالها .

3.املرســوم رقــم 2.20.468 الصــادر فــي 9 ذي الحجــة 1442 )20 يوليــو 2021( بإحــداث املجلــس الوطنــي 
للبحــث العلمــي

51.17 املتعلــق بمنظومــة  16 مــن القانــون- اإلطــار رقــم  ينــدرج هــذا املرســوم فــي إطــار تفعيــل أحــكام املــادة 
التربية والتكوين والبحث العلمي،  التي تنص على إحداث مجلس وطني للبحث العلمي ويعهد إليه باملهمتين 

التاليتيــن: 

تتبع االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية؛	 

تنسيق السياسات في مجال البحث العلمي والتقني واالبتكار بين مختلف املتدخلين؛	 

ويحــدد هــذا املرســوم تركيبــة املجلــس برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة، والتــي تتألــف باإلضافــة إلــى الســلطات 
الحكوميــة املعنيــة، مــن املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي واملجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
والبيئــي واملجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة املغربيــة وأكاديميــة اململكــة املغربيــة وأكاديميــة الحســن الثانــي 
للعلــوم والتقنيــات واملندوبيــة الســامية  للتخطيــط واملندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر 

ومعيــة جهــات املغــرب واالتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب.

كما ينص على كيفية اشتغال املجلس الوطني للبحث العلمي، مع إسناد مهام كتابته إلى السلطة الحكومية 
املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

4. املرســوم رقــم 2.20.472 الصــادر فــي 15 محــرم 1443 )24 أغســطس 2021( فــي شــأن دروس الدعــم 
التربــوي، والــذي ينــدرج فــي إطــار تطبيــق أحــكام املــادة 20 مــن القانــون -اإلطــار رقــم 51-17 املتعلــق بمنظومــة 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التــي تنــص علــى تعزيــز وتوســيع شــبكة الدعــم التربــوي لضمــان مواصلــة 

تمــدرس التلميــذات والتالميــذ حتــى نهايــة مرحلــة التعليــم اإللزامــي، ويتوخــى منــه بلــوغ األهــداف التاليــة:

اســتهداف التلميــذات والتالميــذ الذيــن ال يتحكمــون فــي املســتلزمات الدراســية األساســية ملتابعــة 	 
دراســتهم فــي املســتوى الذيــن هــم فيــه ؛

تقديــم دروس الدعــم التربــوي بصفــة مجانيــة للتلميــذات والتالميــذ فــي مؤسســات التربيــة والتعليــم 	 
املدر�ســي العمومــي، باســتعمال كل الوســائل املتاحــة؛

تولــي مديــر املؤسســة التعليميــة، اإلشــراف علــى تدبيــر العمليــات املرتبطــة بــدروس الدعــم التربــوي، 	 
بتنســيق مــع املفتــش التربــوي املختــص، وبعــد اســتطالع رأي املجالــس املختصــة للمؤسســة؛

داخــل فضــاءات مؤسســات التربيــة 	  التــزام أطــر هيئــة التدريــس بتقديــم دروس الدعــم التربــوي، 
والتعليــم املدر�ســي العمومــي، مقابــل االســتفادة مــن تعويــض مــادي عــن حصــص التدريــس اإلضافيــة، 

وذلــك طبقــا للمقتضيــات التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل؛

تخويــل جمعيــات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم، إمكانيــة املســاهمة فــي تقديــم 	 
دروس الدعــم التربــوي لفائــدة تلميــذات وتالميــذ مؤسســات التربيــة والتعليــم املدر�ســي العمومــي، وفــق 

شــروط وكيفيــات تحــدد بموجــب اتفاقيــات للشــراكة.
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5. املرســوم رقــم 2.20.474 الصــادر فــي 15 محــرم 1443 )24 أغســطس 2021( يتعلــق بالتعلــم عــن بعــد، 
والــذي تــم إعــداده فــي إطــار تفعيــل أحــكام املــادة  33 مــن القانــون -اإلطــار رقــم 51-17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي، وتــم بموجبــه تحديــد شــروط وكيفيــات تقديــم التعلــم عــن بعــد، باعتبــاره مكمــال 
للتعلــم الحضــوري، لفائــدة املتعلميــن بمؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن املدر�ســي واملنهــي والبحــث العلمــي 

فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

ويروم هذا املرسوم تحقيق الغايات التالية:

وضع شروط وضوابط لتقديم التعلم عن بعد، والفضاءات واملقرات التي سيتم فيها؛	 

التنصيص على كيفية إعداد املوارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد؛	 

تحديد اإلجراءات املتعلقة بتطوير موارد ووسائط التدريس والتعليم الخاصة بالتعلم عن بعد؛ 	 

إخضــاع األطــر التربويــة والتكوينيــة واإلداريــة والتقنيــة لتكوينــات مســتمرة فــي مجــال إعــداد وتطويــر 	 
املــوارد الرقميــة وكيفيــة اســتعمالها فــي املمارســات البيداغوجيــة الخاصــة بالتعلــم حضوريــا أو عــن بعــد؛

تحديــد الحقــوق والواجبــات املرتبطــة بالتعلــم عــن بعــد، الخاصــة باملتعلميــن وكــذا األطــر التربويــة 	 
والتكوينيــة واإلداريــة والتقنيــة؛

إخضاع األطر التربوية والتكوينية واإلدارية والتقنية لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد؛	 

إحــداث لجنــة وطنيــة ولجــان جهويــة تتولــى تتبــع وتنميــة وتطويــر التعلــم عــن بعــد وتقييمــه، مــع تحديــد 	 
تركيبتهــا وطريقــة عقــد اجتماعاتها.

6. املرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد ومائمة املناهج والبرامج، ومجموعات 
العمــل املحدثــة لديهــا وكيفيــات ســيرها، والــذي يتوخــى تطبيــق أحــكام املادتــان 28 و29 مــن القانون-اإلطــار 

رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، من خالل:

التنصيــص علــى عضويــة خبــراء مشــهود لهــم بالخبــرة والكفــاءة والتجربــة فــي املجــاالت البيداغوجيــة 	 
والتكوينية والعلمية والتقنية واالقتصادية والبيئية والرياضية والثقافية، يعينون من لدن السلطة 
الحكوميــة املكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ملــدة أربــع )4( ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، مــع مراعــاة مبدأ 

املناصفــة ؛

التنصيص على ممثلي الســلطات العمومية املكلفة بقطاعات، حقوق اإلنســان وألوقاف والشــؤون 	 
اإلســالمية والتربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والثقافــة والشــباب 

والرياضــة والتضامــن والتنميــة االجتماعيــة واملســاواة واألســرة ضمــن تركيبــة اللجنــة؛

التنصيص على ممثلي مجموعة من املؤسسات والهيئات الدستورية واالستشارية؛	 

التنصيــص علــى إحــداث خمــس )5( مجموعــات عمــل متخصصــة دائمــة، حســب مكونــات منظومــة 	 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ومســتوياتها؛

إســناد مهــام كتابــة اللجنــة الدائمــة إلــى الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالتربيــة الوطنيــة وتكليفهــا بمهمــة 	 
إعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن حصيلــة ومنجــزات اللجنــة.

الحصيلة املرحلية لتنزيل املخطط الترشيعي والتنظيمي لقطاع الرتبية الوطنية

- 13 - - 12 -



III- الوثائق المرجعية:
1. النظام الداخلي النموذجي ملؤسسات التربية والتعليم العمومي املتضمن« مليثاق التلميذ)ة(: والذي 
يندرج في إطار تفعيل مقتضيات املادة 26 من القانون- اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحــث العلمــي، وذلــك مــن أجــل وضــع إطــار قانونــي يمكــن مــن تعزيــز الوظائــف التــي تضطلــع بهــا املدرســة، 

ويتوخــى منــه تحقيــق مجموعــة مــن الغايــات واألهــداف وباألســاس:

تنظيم الحياة الجماعية وضبط العالقات بين الفاعلين التربويين داخل املؤسسة التعليمية؛	 

إلزام الجميع بقواعد النظام واالنضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور 	 
والحوار؛

تحصين املؤسسة التعليمية باعتبارها مرفقا عموميا تربويا وضبط عالقتها مع محيطها؛	 

احترام األنشطة التربوية والتعليمية للبرامج واملواقيت والتوجيهات التربوية الرسمية؛	 

تشــجيع ممارســة األنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والفنيــة والترفيهيــة وتطويرهــا، بهــدف 	 
تنميــة شــخصية التلميــذ)ة( وتدريبه)هــا( علــى تحمــل املســؤولية؛

تخليــق الحيــاة املدرســية وتعزيــز احتــرام قواعــد األخــالق العامــة وترســيخ املبــادئ والســلوكيات 	 
واملواقــف والقيــم التــي تســتند إلــى مرجعيــات تربويــة ودينيــة ووطنيــة وإنســانية؛

عنصــرا فاعــال وفعــاال فــي املؤسســة 	  فــي تدبيــر الحيــاة املدرســية وجعله)هــا(  تعزيــز دور التلميــذ)ة( 
ومحيطهــا؛ التعليميــة 

توفير مناخ تربوي داعم للعالقات واألدوار املنوطة بجميع الفاعلين التربويين؛	 

جردا وظائف املؤسسة؛	 

تحديــد حقــوق وواجبــات كل مــن التلميــذات والتالميــذ، وأطــر اإلدارة التربويــة وأطــر هيئــة التدريــس، 	 
عــالوة علــى حقــوق وواجبــات جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلميــذات والتالميــذ؛

واقتــراح 	  تحديــد اإلجــراءات املتعلقــة بالتقويــم والتتبــع الدرا�ســي ومغــادرة املؤسســة التعليميــة، 
واملنضبطيــن)ات(. واملبتكريــن)ات(  املبدعيــن)ات(  والتالميــذ  التلميــذات  وتشــجيع  لتحفيــز  مبــادرات 

2. ميثــاق العاقــة بيــن جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلميــذات والتاميــذ واملؤسســة التعليميــة : والــذي 
يــروم إلــى ترســيخ عالقــة الثقــة والتعــاون بيــن األســرة واملؤسســة التربويــة وتعزيــز التواصــل والتفاعــل بينهمــا، 

لتحقيــق املصلحــة العليــا للتلميــذات والتالميــذ، وذلــك مــن خــالل تدبيــر عالقتهمــا علــى النحــو التالــي:

التلمـــيذات والتالمـــيذ للقيــام بعــدة ضوابــط واملهــام داخــل 	  وأوليــاء  التــزام جمعيــات أمهــات وآبــاء 
التعليميــة؛  املؤسســة 

اتخاذ املؤسسة التعليمية للمقاربــة التشاركية فــي تدبيـر شـؤون املؤسسـة وفــي توفير سبل النجــاح 	 
للتلميذات والتالميذ، والسـيما مع األسـر والجمعيات املمثلــة لها؛

تحديــد واجبــات الطرفيــن فــي مجــال تدبيــر الخالفــات، التــي ترتكــز علــى اعتمــاد اإلنصــات وبنــاء عالقــات 	 
بين الطرفين أساســها املســاواة واالعتراف املتبادل والتدبير العقالني للخالفات.ر
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IV- اتفاقيات الشراكة:
تأتــي هــذه االتفاقيــات فــي إطــار تفعيــل أحــكام املــادة 26 مــن القانــون- اإلطــار رقــم 51.17 املتعلــق بمنظومــة 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التــي تنــص علــى أن تحقيــق أهــداف إصــالح منظومــة التربيــة والتكويــن 
والبحــث العلمــي وتجديدهــا املســتمر أولويــة وطنيــة ملحــة، ومســؤولية مشــتركة بيــن الدولــة واألســرة وهيئــات 
املجتمــع املدنــي، والفاعليــن االقتصادييــن واالجتماعييــن، وغيرهــم مــن الفاعليــن فــي مجــاالت الثقافــة واإلعــالم 
واالتصــال، لــذا يتعيــن علــى الدولــة أن تتخــذ مــا يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتنظيميــة وإداريــة وماليــة وغيرهــا 
لتحقيــق األهــداف املذكــورة، والســهر علــى تنفيذهــا، كمــا يتعيــن أن تســاهم الجماعــات الترابيــة والقطــاع 
فــي تحقيــق هــذه األهــداف، وأن  الخــاص ومختلــف الهيئــات العامــة والخاصــة األخــرى، كل فــي مــا يخصــه، 
تنخــرط فــي مسلســل تنفيذهــا، وتقديــم مختلــف أشــكال الدعــم مــن أجــل بلوغهــا، تــم توقيــع مجموعــة مــن 
اتفاقيــات إطــار للشــراكة مــع مجموعــة القطاعــات الحكوميــة، بغيــة تفعيــل املشــاريع االســتراتيجية لتنزيــل 
أحــكام القانــون اإلطــار رقــم 51.17 الســالف الذكــر، وإلــى وضــع اإلطــار العــام ملحــاور التعــاون والشــراكة مــع 
تحديــد مســؤولية والتزامــات الطرفيــن املتعاقديــن كل طــرف علــى حــدة. ويتعلــق األمــر باالتفاقيــات املبرمــة مــع 

القطاعــات الحكوميــة التاليــة :

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة؛	 

وزارة الصحة؛	 

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان؛	 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛	 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛	 

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛	 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛  	 

وزارة الشغل واإلدماج املنهي . 	 

V- دورية مشتركة
تــم إعــداد هــذه الدوريــة املشــتركة حــول أهــداف وكيفيــة تنزيــل أحــكام القانــون - اإلطــار رقــم 51.17 
علــى صعيــد الجماعــات الترابيــة، فــي ســياق تفعيــل أحــكام الدســتور، والســيما الفصــل 31 منــه، الــذي ينــص 
علــى أن الدولــة واملؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، تعمــل علــى تعبئــة كل الوســائل املتاحــة لتيســير 
أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنيــن علــى قــدم املســاواة مــن الحــق فــي الحصــول علــى تعليــم عصــري ميســر 
الولوج وذي جودة، وكذا تنفيذا للتعليمات امللكية السامية املتعلقة بإصالح نظام التربية والتكوين، وذلك 
بغيــة وضــع اآلليــات الكفيلــة باالنخــراط الناجــع للجماعــات الترابيــة، بمــا يتــالءم مــع اختصاصاتهــا ومواردها في 
مجهودات تحقيق أهداف إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي واالنخراط في مسلسل تنفيذه، 

وتقديــم مختلــف  أشــكال الدعــم مــن أجــل بلــوغ األهــداف املســطرة.

الحصيلة املرحلية لتنزيل املخطط الترشيعي والتنظيمي لقطاع الرتبية الوطنية

- 15 - - 14 -



III- الوثائق المرجعية:
1. النظام الداخلي النموذجي ملؤسسات التربية والتعليم العمومي املتضمن« مليثاق التلميذ)ة(: والذي 
يندرج في إطار تفعيل مقتضيات املادة 26 من القانون- اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحــث العلمــي، وذلــك مــن أجــل وضــع إطــار قانونــي يمكــن مــن تعزيــز الوظائــف التــي تضطلــع بهــا املدرســة، 

ويتوخــى منــه تحقيــق مجموعــة مــن الغايــات واألهــداف وباألســاس:

تنظيم الحياة الجماعية وضبط العالقات بين الفاعلين التربويين داخل املؤسسة التعليمية؛	 

إلزام الجميع بقواعد النظام واالنضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور 	 
والحوار؛

تحصين املؤسسة التعليمية باعتبارها مرفقا عموميا تربويا وضبط عالقتها مع محيطها؛	 

احترام األنشطة التربوية والتعليمية للبرامج واملواقيت والتوجيهات التربوية الرسمية؛	 

تشــجيع ممارســة األنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والفنيــة والترفيهيــة وتطويرهــا، بهــدف 	 
تنميــة شــخصية التلميــذ)ة( وتدريبه)هــا( علــى تحمــل املســؤولية؛

تخليــق الحيــاة املدرســية وتعزيــز احتــرام قواعــد األخــالق العامــة وترســيخ املبــادئ والســلوكيات 	 
واملواقــف والقيــم التــي تســتند إلــى مرجعيــات تربويــة ودينيــة ووطنيــة وإنســانية؛

عنصــرا فاعــال وفعــاال فــي املؤسســة 	  فــي تدبيــر الحيــاة املدرســية وجعله)هــا(  تعزيــز دور التلميــذ)ة( 
ومحيطهــا؛ التعليميــة 

توفير مناخ تربوي داعم للعالقات واألدوار املنوطة بجميع الفاعلين التربويين؛	 

جردا وظائف املؤسسة؛	 

تحديــد حقــوق وواجبــات كل مــن التلميــذات والتالميــذ، وأطــر اإلدارة التربويــة وأطــر هيئــة التدريــس، 	 
عــالوة علــى حقــوق وواجبــات جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلميــذات والتالميــذ؛

واقتــراح 	  تحديــد اإلجــراءات املتعلقــة بالتقويــم والتتبــع الدرا�ســي ومغــادرة املؤسســة التعليميــة، 
واملنضبطيــن)ات(. واملبتكريــن)ات(  املبدعيــن)ات(  والتالميــذ  التلميــذات  وتشــجيع  لتحفيــز  مبــادرات 

2. ميثــاق العاقــة بيــن جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلميــذات والتاميــذ واملؤسســة التعليميــة : والــذي 
يــروم إلــى ترســيخ عالقــة الثقــة والتعــاون بيــن األســرة واملؤسســة التربويــة وتعزيــز التواصــل والتفاعــل بينهمــا، 

لتحقيــق املصلحــة العليــا للتلميــذات والتالميــذ، وذلــك مــن خــالل تدبيــر عالقتهمــا علــى النحــو التالــي:

التلمـــيذات والتالمـــيذ للقيــام بعــدة ضوابــط واملهــام داخــل 	  وأوليــاء  التــزام جمعيــات أمهــات وآبــاء 
التعليميــة؛  املؤسســة 

اتخاذ املؤسسة التعليمية للمقاربــة التشاركية فــي تدبيـر شـؤون املؤسسـة وفــي توفير سبل النجــاح 	 
للتلميذات والتالميذ، والسـيما مع األسـر والجمعيات املمثلــة لها؛

تحديــد واجبــات الطرفيــن فــي مجــال تدبيــر الخالفــات، التــي ترتكــز علــى اعتمــاد اإلنصــات وبنــاء عالقــات 	 
بين الطرفين أساســها املســاواة واالعتراف املتبادل والتدبير العقالني للخالفات.ر
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IV- اتفاقيات الشراكة:
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والجدير باإلشارة، أن هذه الوزارة منكبة حاليا على بلورة الدفعة الثانية من مشاريع النصوص التطبيقية 
للقانون-اإلطــار رقــم 51.17 الســالف الذكــر، والتــي يتــم إعدادهــا فــي إطــار مقاربــة تشــاركية متكاملــة فــي افــق 
إحالتها على لجنة الشــؤون القانونية قصد الدراســة في انتظار عرضها على مســطرة املصادقة، ويتعلق األمر 

بمــا يلــي : 

مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم مؤسسات التفتح للتربية والتكوين؛	 

بتطبيــق 	   2001 يونيــو   29 الصــادر فــي   2.00.1016 مشــروع مرســوم بتغييــر وتتميــم املرســوم رقــم 
07.00؛ القانــون رقــم 

مشــروع مرســوم بتحديــد شــروط وكيفيــات تســجيل األطفــال بالتعليــم املدر�ســي اإللزامــي ومراقبــة 	 
مواظبتهــم وكــذا بتحديــد تركيبــة اللجنــة اإلقليميــة لإلشــراف علــى عمليــة تســجيل األطفــال بالتعليــم 

املدر�ســي وتنظيمهــا وكيفيــة ســيرها؛

املدر�ســي 	  بالتعليــم  املتعلقــة  املدر�ســي  التعليــم  قانــون  أحــكام  بعــض  بتطبيــق  مرســوم  مشــروع 
؛ لخصو�ســي ا

مشــروع مرســوم بتحديــد شــروط وكيفيــات إحــداث مؤسســات التعليــم املدر�ســي العمومــي، وكــذا 	 
آليــات التأطيــر والتدبيــر التربــوي واإلداري واملالــي واملــادي لهــذه املؤسســات؛

مشروع مرسوم بتحديد كيفية إعداد مشروع املؤسسة ومكوناته وطرق تمويله ومسطرة املصادقة 	 
عليه، وتتبع تنفيذه وتقييمه؛

مشروع مرسوم بشأن معايير تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات 	 
الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص؛

مشروع مرسوم بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛	 

مشروع النظام الداخلي للمجالس اإلدارية لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛	 

مشروع القانون األسا�سي النموذجي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ.	 
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عدد	6838	م3رر - 17	ربيع اآلخر	1441 )14	ديسمبر	2019( الجريدة الرسمية44186  

نصوص عا8ة

ظهي1 شريف لقم 5)4. 4.4 صاسل في 46 8ن لايع ار ر 4114 )43 سيدم14  14)( بتنفيذ قانون املالية لقم  71.4 

للدنة املالية 1)1)

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،	أسماه هللا وأعز أمره أننا	:

بناء	على الدستور وال سيما الفصول	42	و	50	و	75و	84	)الفقرة الثانية(	منه	؛

وعلى القانون التنظيمي رقم	130.13	لقانون املالية،	الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم	1.15.62	بتاريخ	14	من شعبان	1436 

)2	يونيو	2015(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية،	عقب ظهيرنا الشريف هذا،	قانون املالية رقم	70.19	للسنة املالية	2020،	كما وافق عليه	

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بـالرباط في	16	من ربيع اآلخر	1441 )13	ديسمبر	2019(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *
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عدد	6838	م3رر - 17	ربيع اآلخر	1441 )14	ديسمبر	2019( الجريدة الرسمية1)444  

- »قسم خريطة التكوين املنهي« التابع لوزارة السياحة والصناعة 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ؛

والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة  العامة«  التجهيزات  »مديرية   -

واللوجيستيك واملاء ؛

لوزارة  التابعة  الطرقية«  والسالمة  الطرق  عبر  النقل  »مديرية   -

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- »املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق« التابع لوزارة التجهيز 

والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- »املعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان« التابع لوزارة الثقافة  

والشباب والرياضة ؛

- »املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط« التابع لوزارة الثقافة 

والشباب والرياضة.

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية	31	ديسمبر	2019	املسجل في ميزانية	

كل مرفق للدولة املسير بصورة مستقلة املذكور إلى امليزانية العامة	

 8100 املصلحة	 	،1.1.0.0.0.13.000 بالفصل	 املداخيل  في  ويدرج 

طبيعة املورد	70	»موارد متنوعة«.

الحدابات الخصوصية للخزينة

 إحداث حداب 8رصد أل8ول  صوصية يدمى

 "الصندوق الخاص للنهوض بمنظو8ة الت1بية

والت3وين وتحدين جوستها"

املادة	14	امل3ررة

املتعلقة	 العمليات  حسابات  ضبط  من  التم3ن  في  رغبة  	- 	.I

وتحسين جودتها،	 بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين،	

املتعلق بمنظومة	 	51.17 اإلطار رقم	 	- القانون	 في  املنصوص عليها 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف	 التربية والتكوين والبحث العلمي،	

رقم	1.19.113	بتاريخ	7	ذي الحجة	1440 )9	أغسطس	2019(،		يحدث		

2020،	حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى	 ابتداء	من فاتح يناير	

وتحسين	 والتكوين  التربية  بمنظومة  للنهوض  الخاص  "الصندوق 

جودتها"،	ويكون وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي	

والبحث العلمي آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

II.	-	يتضمن هذا الحساب	

في الجانب الدائن):

- 50% من حصيلة املساهمة اإلبرائية املتعلقة بالتسوية التلقائية 
برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج، املحدثة بموجب 

املادة 8 من قانون املالية رقم 70.19  للسنة املالية 2020 ؛

-	املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة	؛

-	مساهمات الجماعات الترابية،		في إطار اتفاقي	؛

-	مساهمات املؤسسات واملقاوالت العمومية،	في إطار اتفاقي	؛

-	مساهمات القطاع الخاص،	في إطار اتفاقي	؛	

-	مساهمات املنظمات والهيئات الدولية	؛

-	الهبات والوصايا	؛

-	املوارد املختلفة.

في الجانب املدين):

- املساهمة في النفقات املتعلقة ب :

• تعميم التعليم األولي ؛

• توسيع وتنويع العرض املدر�ضي والتكويني والجامعي ؛

• مكافحة الهدر املدر�ضي ؛

• التربية الدامجة ؛

والبرامج  املقاربات  ومراجعة  والتكوين  التدريس  مهن  تجديد   •
واملناهج البيداغوجية ؛

• برامج التكوين في الوسط املنهي ؛

• التكوينات الجامعية واإلصالح البيداغوجي ؛

وتحسين  والتقييم  التخطيط  بعمليات  الخاصة  الدراسات   •
الجودة ؛

• تطوير عرض التكوين املنهي في الوسط ذو الطابع القروي ؛

• الدعم اإلجتماعي الخاص بمنظومة التربية والتكوين ؛

• تنزيل اإلطار الوطني لإلشهاد.

- املبالغ املدفوعة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية في إطار 
اتفاقي ؛

- املبالغ املدفوعة لفائدة الجماعات الترابية في إطار اتفاقي ؛

- املبالغ املدفوعة لفائدة امليزانية العامة ؛

- النفقات املختلفة.
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 1441 صفر   9 في  الصادر   2.19.795 رقم  المرسوم 

(8 أكتوبر 2019) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع 
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 1001 اآلخرة) ان  ممدى  (16 في) صمد   (2.19.1107 ارسوم  قم)
بتم يخ) (2.19.795 املرسوم  قم) بتغيير  ()(5(5 فبراير) (11(
اللجنة) تأليف  بتحديد  ()2019 أكتوبر) (8(  1001 صفر) (9
والتكوين) التربية  انظواة  إصالح  واواكبة  لتتبع  الوطنية 

والبحث العلمي وتنظيمهم وكيفيمت سيرهم.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم2.19.795الصادر في9صفر1441 
ومواكبة لتتبع  الوطنية  اللجنة  تأليف  بتحديد  )2019 أكتوبر 8(
إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات

سيرها؛

جمادى 4 بتاريخ املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة1441 )30يناير2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنسخ وتعوض،كما يلي،مقتضيات املادة الثانية من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم2.19.795الصادر في9صفر1441 )8أكتوبر2019(:

يترأ5 اللجنة الوطنية رئيس الحكومة،وتتألف - »املادة الثانية.
»من األعضاءالتالي بيانهم:

» أ ( السلطات الحكومية املكلفة بالقطاعات التالية :

» - حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان ؛

» - الداخلية ؛

» - الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ؛

» - العدل ؛

» - األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

» - األمانة العامة للحكومة ؛ 

» - االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

» -  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

» - التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

»-الصحة؛

» - الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ؛

» - التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛

» - إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

» - السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ؛

» - الطاقة واملعادن والبيئة ؛

» - الشغل واإلدماج املنهي ؛ 

» - الثقافة والشباب والرياضة ؛

» - التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

» - إدارة الدفاع الوطني.

» ب( املندوب السامي للتخطيط ؛

» ج( األمين العام للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛

» د ( األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ؛

»ه( مدير الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ؛

»و ( رئيس جمعية رؤساء جهات املغرب ؛

» ز( رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب.«

املادة الثانية

املرسوم من  الثالثة  املادة  مقتضيات  التالي، النحو  على  تغير،

السالف الذكر رقم2.19.795 :

في )2( تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرتين - »املادة الثالثة.

 »السنة،وكلما دعت الضرورة إلى ذلك،....................................................

»باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية والتكوين

»املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثالثة

إلى الذي ينشر بالجريدة الرسمية، يسند تنفيذ هذا املرسوم،

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

وحرر بالرباط في16من جمادى اآلخرة1441 )11فبراير2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

نصوص عماة
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 1001 اآلخرة) ان  ممدى  (16 في) صمد   (2.19.1107 ارسوم  قم)
بتم يخ) (2.19.795 املرسوم  قم) بتغيير  ()(5(5 فبراير) (11(
اللجنة) تأليف  بتحديد  ()2019 أكتوبر) (8(  1001 صفر) (9
والتكوين) التربية  انظواة  إصالح  واواكبة  لتتبع  الوطنية 

والبحث العلمي وتنظيمهم وكيفيمت سيرهم.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم2.19.795الصادر في9صفر1441 
ومواكبة لتتبع  الوطنية  اللجنة  تأليف  بتحديد  )2019 أكتوبر 8(
إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات

سيرها؛

جمادى 4 بتاريخ املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة1441 )30يناير2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنسخ وتعوض،كما يلي،مقتضيات املادة الثانية من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم2.19.795الصادر في9صفر1441 )8أكتوبر2019(:

يترأ5 اللجنة الوطنية رئيس الحكومة،وتتألف - »املادة الثانية.
»من األعضاءالتالي بيانهم:

» أ ( السلطات الحكومية املكلفة بالقطاعات التالية :

» - حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان ؛

» - الداخلية ؛

» - الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ؛

» - العدل ؛

» - األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

» - األمانة العامة للحكومة ؛ 

» - االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

» -  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

» - التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

»-الصحة؛

» - الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ؛

» - التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛

» - إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

» - السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ؛

» - الطاقة واملعادن والبيئة ؛

» - الشغل واإلدماج املنهي ؛ 

» - الثقافة والشباب والرياضة ؛

» - التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

» - إدارة الدفاع الوطني.

» ب( املندوب السامي للتخطيط ؛

» ج( األمين العام للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛

» د ( األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ؛

»ه( مدير الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ؛

»و ( رئيس جمعية رؤساء جهات املغرب ؛

» ز( رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب.«

املادة الثانية

املرسوم من  الثالثة  املادة  مقتضيات  التالي، النحو  على  تغير،

السالف الذكر رقم2.19.795 :

في )2( تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرتين - »املادة الثالثة.

 »السنة،وكلما دعت الضرورة إلى ذلك،....................................................

»باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية والتكوين

»املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثالثة

إلى الذي ينشر بالجريدة الرسمية، يسند تنفيذ هذا املرسوم،

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

وحرر بالرباط في16من جمادى اآلخرة1441 )11فبراير2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

نصوص عماة
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59)8الجريدة الرسمية عدد)6944 - 2)جمادى األوجى)1442 )17)ديسمبر)2020(  

مــرســـوم رقم)61 .1).))صلسر في)9))من ربيع اآلخر))  ) )5))سيدم17)1)1)) 

بتغيي1 متتميم املرسوم رقم)83).98.))الصلسر في) ))من شعبلن)1) )  

)3)سيدم17)999)()بتحديد اختصلص مكيفية تأليف متديي1 اللجنة)

الوطنية للت1بية مالعلوم مالثقلفة.

رئيس الحكومة ،

من) (24 في) الصادر  (2.98.183 رقم) املرسوم  على  االطالع  بعد 

بتحديد اختصاص وكيفية تأليف) ()1999 ديسمبر) (3( شعبان)1420 

كما وقع تغييره) وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة،)

وتتميمه))؛

والتعليم) املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى  ( (

 1441 2)ربيع اآلخر) 3337.19)الصادر في) العاجي والبحث العلمي رقم)

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إجى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العاجي والبحث العلمي)؛

ربيع من  (24 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

املرسوم) من  والثالثة  الثانية  املادتين  مقتضيات  تنسخ  ( (

()1999 ديسمبر) (3(  1420 من شعبان) (24 الصادر في) رقم)2.98.183)

املشار إليه أعاله،)وتعوض بما يلي):)

تتألف اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة) (- »املادة الثانية.)

»من األعضاء)التاجي بيانهم):

»1)-)السلطات الحكومية املكلفة بالقطاعات التالية):

»-)التربية الوطنية بصفة رئيس اللجنة)؛

»-)التعليم العاجي والبحث العلمي بصفة نائب رئيس اللجنة)؛

»-)الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمون بالخارج)؛

»-)التكوين املنهي.

»2)-)مندوب املغرب لدى اليونسكو))؛

»3)-)ممثل املغرب باملجلس التنفيذي لإليسيسكو))؛

»4)-)ممثل املغرب باملجلس التنفيذي لأللكسو))؛

»5)-)الكتاب العامون بالقطاعات التالية):)

»-)الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمون بالخارج)؛

»-)التربية الوطنية)؛

»-)التكوين املنهي)؛

»-)التعليم العاجي والبحث العلمي)؛

»-)البيئة)؛

»-)الثقافة)؛

»-)الشباب والرياضة)؛

»-)االتصال)؛

»-)التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة.

»6)-)ممثالن عن السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية)؛)

»7)-)ممثل عن إدارة الدفاع الوطني)؛)

»8)-)مدير مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل)؛

»9)-)رئيس جامعة مغربية،)يعين من لدن السلطة الحكومية املكلفة))

»بالتعليم العاجي والبحث العلمي ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد)؛)

قبل) من  يعين  والتكوين،) للتربية  جهوية  أكاديمية  مدير  (- (10«

»السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية ملدة ثالث سنوات قابلة)

»للتجديد)؛

»11)-)مدير الوكالة الوطنية ملحاربة األمية.

بين) في عضويتها خمس عشرة شخصية من  اللجنة  »كما تضم 

 »الشخصيات املعروفة بنشاطها في امليادين املرتبطة بالشؤون الخارجية

»والتعاون وبالتربية والتكوين املنهي والعلوم والبيئة والتنمية املستدامة 

االجتماعية) والشؤون  واالتصال  والرياضة  والشباب  »والثقافة 

املكلفة) الحكومية  السلطة  لدن  من  يعينون  القانونية،) »وبالشؤون 

»بالتربية الوطنية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.«

للتربية) الوطنية  اللجنة  تسيير  كيفية  تحدد  (- الثالثة.) »املادة 

»والعلوم والثقافة في نظام داخلي،)يعد من طرف األمانة العامة للجنة)

»املنصوص عليها في املادة الخامسة أدناه،)بعد استطالع رأي أعضاء)

»اللجنة الوطنية،)ويصادق عليه بقرار مشترك للسلطات الحكومية)

واملالية) واالقتصاد  الخارجية  والشؤون  الوطنية  بالتربية  »املكلفة 

»وإصالح اإلدارة.

45 - 45 -



- 45 -

59)8الجريدة الرسمية عدد)6944 - 2)جمادى األوجى)1442 )17)ديسمبر)2020(  

مــرســـوم رقم)61 .1).))صلسر في)9))من ربيع اآلخر))  ) )5))سيدم17)1)1)) 

بتغيي1 متتميم املرسوم رقم)83).98.))الصلسر في) ))من شعبلن)1) )  

)3)سيدم17)999)()بتحديد اختصلص مكيفية تأليف متديي1 اللجنة)

الوطنية للت1بية مالعلوم مالثقلفة.

رئيس الحكومة ،

من) (24 في) الصادر  (2.98.183 رقم) املرسوم  على  االطالع  بعد 

بتحديد اختصاص وكيفية تأليف) ()1999 ديسمبر) (3( شعبان)1420 

كما وقع تغييره) وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة،)

وتتميمه))؛

والتعليم) املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى  ( (

 1441 2)ربيع اآلخر) 3337.19)الصادر في) العاجي والبحث العلمي رقم)

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إجى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العاجي والبحث العلمي)؛

ربيع من  (24 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

املرسوم) من  والثالثة  الثانية  املادتين  مقتضيات  تنسخ  ( (

()1999 ديسمبر) (3(  1420 من شعبان) (24 الصادر في) رقم)2.98.183)

املشار إليه أعاله،)وتعوض بما يلي):)

تتألف اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة) (- »املادة الثانية.)

»من األعضاء)التاجي بيانهم):

»1)-)السلطات الحكومية املكلفة بالقطاعات التالية):

»-)التربية الوطنية بصفة رئيس اللجنة)؛

»-)التعليم العاجي والبحث العلمي بصفة نائب رئيس اللجنة)؛

»-)الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمون بالخارج)؛

»-)التكوين املنهي.

»2)-)مندوب املغرب لدى اليونسكو))؛

»3)-)ممثل املغرب باملجلس التنفيذي لإليسيسكو))؛

»4)-)ممثل املغرب باملجلس التنفيذي لأللكسو))؛

»5)-)الكتاب العامون بالقطاعات التالية):)

»-)الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمون بالخارج)؛

»-)التربية الوطنية)؛

»-)التكوين املنهي)؛

»-)التعليم العاجي والبحث العلمي)؛

»-)البيئة)؛

»-)الثقافة)؛

»-)الشباب والرياضة)؛

»-)االتصال)؛

»-)التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة.

»6)-)ممثالن عن السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية)؛)

»7)-)ممثل عن إدارة الدفاع الوطني)؛)

»8)-)مدير مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل)؛

»9)-)رئيس جامعة مغربية،)يعين من لدن السلطة الحكومية املكلفة))

»بالتعليم العاجي والبحث العلمي ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد)؛)

قبل) من  يعين  والتكوين،) للتربية  جهوية  أكاديمية  مدير  (- (10«

»السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية ملدة ثالث سنوات قابلة)

»للتجديد)؛

»11)-)مدير الوكالة الوطنية ملحاربة األمية.

بين) في عضويتها خمس عشرة شخصية من  اللجنة  »كما تضم 

 »الشخصيات املعروفة بنشاطها في امليادين املرتبطة بالشؤون الخارجية

»والتعاون وبالتربية والتكوين املنهي والعلوم والبيئة والتنمية املستدامة 

االجتماعية) والشؤون  واالتصال  والرياضة  والشباب  »والثقافة 

املكلفة) الحكومية  السلطة  لدن  من  يعينون  القانونية،) »وبالشؤون 

»بالتربية الوطنية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.«

للتربية) الوطنية  اللجنة  تسيير  كيفية  تحدد  (- الثالثة.) »املادة 

»والعلوم والثقافة في نظام داخلي،)يعد من طرف األمانة العامة للجنة)

»املنصوص عليها في املادة الخامسة أدناه،)بعد استطالع رأي أعضاء)

»اللجنة الوطنية،)ويصادق عليه بقرار مشترك للسلطات الحكومية)

واملالية) واالقتصاد  الخارجية  والشؤون  الوطنية  بالتربية  »املكلفة 

»وإصالح اإلدارة.
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»ويحدد هذا النظام الداخلي،)على الخصوص،)ما يلي):

»- طريقة تنظيم أشغال اللجنة وكيفية سير أجهزتها ؛

»- كيفية إحداث وسير اللجان املختصة والجهوية املشار إليها في 

»املادة السادسة أدناه ؛

»- قواعد تنظيم االجتماعات واملداوالت وكيفيات التصويت على 

»املقررات واآلراء واملقترحات والتوصيات ؛

»-)الهيكلة اإلدارية لألمانة العامة،)ونظام التعويضات.«

املادة الثانية

تغير وتتمم،)على النحو التاجي،)مقتضيات املواد األوجى والخامسة)

والسادسة من املرسوم رقم)2.98.183)الصادر في)24)من شعبان)1420 

)3)ديسمبر)1999()املشار إليه أعاله):

والثقافة) والعلوم  للتربية  الوطنية  اللجنة  تعمل  األوجى.-) »املادة 

والثقافة) والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  وعمل  (................«

والثقافة) والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم  ومنظمة  »)يونسكو()

»)إيسيسكو()واملنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة))ألكسو(.

)الباقي ال تغيير فيه.(

تساعد املكتب الدائم في مهامه أمانة عامة،) (- »املادة الخامسة.)

»تتوجى):

»-)متابعة تنفيذ مقررات اللجنة الوطنية)؛

........................................................................«

).................................)تضعهم رهن إشارتها) »تتألف األمانة العامة)

الحكومية) الوطنية والسلطات  بالتربية  املكلفة  الحكومية  »السلطة 

».............)اللجنة الوطنية.)

»يشرف على تسيير األمانة العامة األمين العام للجنة الوطنية.

»يعين األمين العام للجنة الوطنية بمرسوم باقتراح من السلطة)

في) الدولية  التجربة  من ذوي  الوطنية،) بالتربية  املكلفة  »الحكومية 

»أحد مجاالت اختصاص املنظمات الثالث السالفة الذكر،)ويتقا�ضى)

الكتاب) لفائدة  املقررة  واملنافع  والتعويضات  اإلجمالية  »األجرة 

بتاريخ) (2.93.44 »العامين للوزارات املحددة بموجب املرسوم رقم)

الكتاب) بوضعية  املتعلق  ()1993 أبريل) (29( القعدة)1413  »7)ذي 

»العامين للوزارات،)كما وقع تغييره وتتميمه.«

»املادة السادسة.)-)يمكن للجنة الوطنية أن تحدث):

»-لجانا مختصة)....................................)؛)

»-لجانا جهوية تتوجى متابعة القضايا التي تعنى بها اللجنة الوطنية 

»على الصعيد الجهوي.«

املادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إجى وزير)

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،)الناطق)

الرسمي باسم الحكومة،)ووزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي)

واملغاربة املقيمين بالخارج،)ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

والوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العاجي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العاجي والبحث العلمي،)كل واحد)

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)29)من ربيع اآلخر)1442 )15)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العاجي والبحث العلمي،

 الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

 واملغاربة املقيمين بالخارج،

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

املكلف بالتعليم العاجي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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أ))5الجريدة الرسمية عدد)7011 -)29)ذو الحجة)1442 )9)أغسطس)2021(  

املادة السابعة

تجتمع اللجنة التقنية الدائمة مرتين في السنة،)بدعوة من رئيسها.)

يخصص االجتماع األول للوقوف على مدى تقدم املشاريع املبرمجة،)

والثاني لتحضير االجتماع السنوي للمجلس.

ويمكن للجنة أن تجتمع بدعوة من رئيسها أو بطلب من ربع أعضائها.)

ويحدد في هذه الدعوة جدول أعمال االجتماع ومكان وتاريخ انعقاده،)

وتوجه أسبوعا على األقل قبل هذا التاريخ.

املادة الثامنة

نصف) بحضور  صحيحا  الدائمة  التقنية  اللجنة  اجتماع  يكون 

الدعوة) تتم  النصاب  هذا  تحقيق  تعذر  وعند  األقل،) على  أعضائها 

الجتماع ثان يعقد بمن حضر بعد مرور ثالثة أيام على األقل من تاريخ)

انعقاد االجتماع األول.

وتتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية النسبية ألصوات األعضاء)الحاضرين،)

وفي حالة تعادل األصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

املادة التاسعة

ينسخ املرسوم))رقم)2.15.87)الصادر في)10)جمادى اآلخرة)1436 

)31)مارس)2015()بشأن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي)

واالبتكار والتنمية التكنولوجية.

املادة العاشرة

إلى) الرسمية،) بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 

والتعليم) املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وحرر بالرباط في)9)ذي الحجة)1442 )20)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف 

بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

مرسوم رقم)9.975).))صادر في)))حي الذجة))99أ )9))يوليو)أ)9)) 

بتحديد قواعد اشتغال لسدلار لمهام جمعيات سمهات لآباء)

التربية) بمؤسأات  عالقتها  في  لالتالميذ  التلميذات  لسللياء)

لالتكوين.

رئيس الحكومة،

 بناء)على القانون)-)اإلطار رقم)51.17)املتعلق بمنظومة التربية والتكوين
 1.19.113 ( رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العلمي،) والبحث 
بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(،)وال سيما املادة)20)منه)؛

جمادى (3 في) الصادر  (1.58.376 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

األولى)1378 )15)نوفمبر)1958()بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،)كما)

وقع تغييره وتتميمه)؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة))املنعقد في)13)من ذي القعدة)1442

)24))يونيو)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

)تطبيقا ألحكام املادة)20)من القانون-)اإلطار رقم)51.17)املتعلق)

يحدد) بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي املشار إليه أعاله،)

وآباء) أمهات  جمعيات  ومهام  وأدوار  اشتغال  قواعد  املرسوم  هذا 

وأولياء)التلميذات والتالميذ في عالقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

املرسوم) هذا  مدلول  في  والتكوين  التربية  بمؤسسات  ويقصد 

مؤسسات التعليم املدر�سي العمومي والخصو�سي.

املادة)2

تهدف جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ إلى تأطير)

التلميذات والتالميذ في الشأن) وأولياء) وتيسير انخراط أمهات وآباء)

التربوي،)واإلسهام في االرتقاء)بمؤسسات التربية والتكوين))وتطوير)

أدائها.

املادة)3

تقوم جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ بمؤسسات)

هذا) ملقتضيات  طبقا  بها  املنوطة  واملهام  باألدوار  والتكوين  التربية 

املرسوم،)وذلك في إطار التنسيق واالحترام املتبادل لألدوار بينها وبين)

مؤسسات التربية والتكوين،)و مراعاة ملبدأي املسؤولية واالستمرارية)

في تقديم الخدمات ذات الصلة بالشأن التربوي،)واستنادا إلى اتفاقيات)

وخصوصا) مؤسسة التربية والتكوين،) الشراكة مع مختلف شركاء)

الجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية والقطاع الخاص)

وباقي جمعيات املجتمع املدني.
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بتحديد قواعد اشتغال لسدلار لمهام جمعيات سمهات لآباء)

التربية) بمؤسأات  عالقتها  في  لالتالميذ  التلميذات  لسللياء)

لالتكوين.

رئيس الحكومة،

 بناء)على القانون)-)اإلطار رقم)51.17)املتعلق بمنظومة التربية والتكوين
 1.19.113 ( رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العلمي،) والبحث 
بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(،)وال سيما املادة)20)منه)؛

جمادى (3 في) الصادر  (1.58.376 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

األولى)1378 )15)نوفمبر)1958()بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،)كما)

وقع تغييره وتتميمه)؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة))املنعقد في)13)من ذي القعدة)1442

)24))يونيو)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

)تطبيقا ألحكام املادة)20)من القانون-)اإلطار رقم)51.17)املتعلق)

يحدد) بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي املشار إليه أعاله،)

وآباء) أمهات  جمعيات  ومهام  وأدوار  اشتغال  قواعد  املرسوم  هذا 

وأولياء)التلميذات والتالميذ في عالقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

املرسوم) هذا  مدلول  في  والتكوين  التربية  بمؤسسات  ويقصد 

مؤسسات التعليم املدر�سي العمومي والخصو�سي.

املادة)2

تهدف جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ إلى تأطير)

التلميذات والتالميذ في الشأن) وأولياء) وتيسير انخراط أمهات وآباء)

التربوي،)واإلسهام في االرتقاء)بمؤسسات التربية والتكوين))وتطوير)

أدائها.

املادة)3

تقوم جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ بمؤسسات)

هذا) ملقتضيات  طبقا  بها  املنوطة  واملهام  باألدوار  والتكوين  التربية 

املرسوم،)وذلك في إطار التنسيق واالحترام املتبادل لألدوار بينها وبين)

مؤسسات التربية والتكوين،)و مراعاة ملبدأي املسؤولية واالستمرارية)

في تقديم الخدمات ذات الصلة بالشأن التربوي،)واستنادا إلى اتفاقيات)

وخصوصا) مؤسسة التربية والتكوين،) الشراكة مع مختلف شركاء)

الجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية والقطاع الخاص)

وباقي جمعيات املجتمع املدني.
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املادة)4

في) والتالميذ  التلميذات  وأولياء) وآباء) أمهات  جمعيات  تشتغل 
عالقتها بمؤسسات التربية والتكوين وفق القواعد التالية):

- جعل مصلحة التلمـيذات والتالمـيذ ومؤسسة التربية والتكوين، 
أولوية لعملها وأنشطتها ؛

- التقيد بمقتضيات النظام الداخلي ملؤسسة التربية والتكوين ؛

- عقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين ؛

ملهامها  املنظمة  والضوابط  واالختصاصات  األدوار  احترام   -
ولصالحيات الفاعلين التربويين داخل مؤسسات التربية والتكوين ؛

اجتماعاتها  في  والتالميذ  التلميذات  أسر  الحرص على مشاركة   -
واإلكراهات  االجتماعية  وأنشطتها، مع ضرورة مراعاة ظروفهم 

املجالية والجغرافية ؛

- االلتزام بالشفافية تجاه منخرطيها ومؤسسات التربية والتكوين 
التي تشتغل فيها ؛

- املشاركة الفعلية ملمثليها في مجالس مؤسسات التربية والتكوين ؛

- التزام الحياد في الخالفات الداخلية ملؤسسات التربية والتكوين.

املادة)5

تقوم جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ في عالقتها)
مع مؤسسات التربية والتكوين باملشاركة في وضع مشروع املؤسسة)
وتفعيله،)وتقديم الدعم التربوي واالجتماعي الالزمين للقضاء)على كل)
واإلسهام في مجهودات اليقظة) أشكال االنقطاع والهدر املدرسيين،)

واملواكبة والتتبع املستمر.

والتحسيس) بالتوعية  الجمعيات  هذه  تقوم  ذلك،) على  عالوة 
والتأطير لفائدة أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ.

املادة)6 

تشارك جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ في))وضع)
مشروع املؤسسة وتفعيله من خالل):

-  اإلسهام في إعداد مشروع املؤسسة ؛

- االلتزام بمشروع  املؤسسة، وتقديم كل أشكال الدعم واملساعدة 
لتنفيذه ؛

وأولياء  وآباء  أمهات  بين  التعاون  روابط  تقوية  على  العمل   -
التلميذات والتالميذ وبين إدارة مؤسسات التربية والتكوين ؛

- اإلسهام في إرساء جسور التواصل واالنفتاح بين مؤسسات التربية 
والتكوين وبين محيطها السوسيو-اقتصادي واجتماعي ؛

- اإلسهام الفعلي في تصور وإعداد وتنفيذ برنامج عمل مؤسسات 
التربية والتكوين.

املادة)7 

الذي تتولى جمعيات أمهات) يشمل الدعم التربوي واالجتماعي،)

بالشأن) املعنيين  لفائدة  تقديمه  والتالميذ  التلميذات  وأولياء) وآباء)

التربوي،))ما يلي):

رة ملساعدة األسر على مراقبة  ُميّسِ - وضع خطط وبرامج عملية 

 بناتهم وأبنائهم وتدبير سلوكاتهم ملحاربة، على الخصوص، الالمباالة 

وبالبيئــة، العــام  بامللــك  العنــف واإلضــرار  أو  الغــش  أو   بالدراسة 

أو أي شــكل مــن أشــكال الســلوك غيـــر املدنـــي ؛

- اإلسهام في توفير حاجيات التلميذات والتالميذ من دعم نف�سي 

وتكافؤ  اإلنصاف  مبادئ  مراعاة  مع  واجتماعي،  وتربوي  وصحي 

الفرص ؛

- التعاون مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين ملحاربة التغيبات 

الفردية والجماعية للتلميذات والتالميذ و التنبيه ملخاطرها ؛

- دعم الجهود  الرامية إلى تشجيع تعميم التمدرس، وتيسيره في 

الوسط القروي وشبه الحضري واملناطق ذات الخصاص ؛

- اإلسهام في النهوض بالتعليم األولي وتنميته ؛

التعليم) وتطوير  لتنمية  والدعم  املساعدة  أشكال  كل  تقديم  (-

والتكوين عن بعد)؛))

تشجيع التمدرس االستدراكي لألطفال املنقطعين عن الدراسة،) (-

قصد إعادة إدماجهم في املدرسة النظامية)؛

- العمل على تيسير إدماج األطفال الذين استفادوا من التربية غير 

النظامية في مؤسسات التربية والتكوين ؛

إعاقة، وضعية  في  األطفال  تمكين  إلى  الهادفة  الجهود  دعم   - 

أو في وضعيات خاصة من االستفادة من حقهم في التربية والتكوين ؛

- املشاركة في تأمين االنتقال واالندماج السريع للمتعلمين في مختلف 

مكونات منظومة التربية والتكوين ؛

- تنشيط الحياة املدرسية بمشاريع ومبادرات من شأنها تعزيز تفتح 

واالجتماعية  والثقافية  التواصلية  كفاياتهم  وتقوية  املتعلمين 

والرياضية واإلبداعية.
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املادة)8

بمهام) التلميذات والتالميذ  وأولياء) وآباء) أمهات  تقوم جمعيات 

اليقظة واملواكبة والتتبع املستمر من خالل):

- الوساطة بين مختلف املتدخلين لتجاوز الصعوبات واإلكراهات 

التي تحول دون استدامة التمدرس لدى التلميذات والتالميذ ؛

- اإلسهام في توفير الدعم التربوي للتلميذات والتالميذ املتعثرين ؛

- املساعدة على حل الخالفات التي قد تطرأ بين مختلف األطراف 

يخدم  وبما  استباقية،  مقاربة  وفق  التربوي  الشأن  في  الفاعلة 

املصلحة الفضلى للتلميذات والتالميذ ؛

- تقديم االقتراحات التي من شأنها االرتقاء بالنموذج البيداغوجي 

ملؤسسات التربية والتكوين في حدود االختصاصات املنوطة بها، 

مع االلتزام التام بالخيارات والسياسات العمومية املعتمدة.

املادة)9

)تنصب مهام التوعية والتحسيس والتأطير التي تتوالها جمعيات)

أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ على مايلي):

 - تحســـيس األسر  بحــق بناتهــا وأبنائهــا فــي التـــربية والتعليم دون

والتكوين  التربية  عمــل مؤسسة  دعــم  فــي  وبواجبهــا  تمـييـــز،  أي 

لتحقيــق أهــداف التعليــم األساســـي اإللزامـــي ؛

- اإلخبار  واإلعالم املتواصل ألمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ 

عن وضعية بناتهم وأبنائهم بمؤسسات التربية والتكوين ؛

واستدامته، التمدرس  تعميم  إلى  الهادفة  املجهودات  في  املشاركة   - 

ال سيما في الوســط القــروي وشــبه الحضــري واملناطــق ذات الخصــاص ؛

- توعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ بضرورة التتبع 

املستمر للمسار الدرا�سي لبناتهم وأبنائهم ؛

- تقوية عالقة أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ مع املدرسين 

التربية  مؤسسات  داخل  التربويين  الفاعلين  وسائر  واإلداريين 

والتكوين ؛

- تقديم كل أشكال الدعم واملساعدة ملحاربة األمية لدى أمهات وآباء 

وأولياء التلميذات والتالميذ املعنيين بها، قصد تعزيز انخراطهم في 

الشأن التربوي لبناتهم وأبنائهم والتتبع اليقظ ملسارهم الدرا�سي ؛

املعارف  من  والتالميذ  التلميذات  وأولياء  وآباء  أمهات  تمكيـن   -

بناتهم  بتعلمات  الصلة  ذات  واملستجدات  والوثائق  واملعلومات 

وأبنائهم ؛

- اإلســهام فــي تعزيز مكانة الفاعليـــن التـربوييـــن، واإلعــالء مــن شأنهم ؛

- توعية التلميذات والتالميذ بأهمـية الفضاء املدرسـي، وتثمـين قيم 

االنتماء إليه، والعناية به، واحتـرام كل الفاعليـــن فيــه.

املادة)10

)تفقد العضوية بجمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ)

وتحمل املسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم)

ملؤسسات التربية والتكوين.

املادة)11

ال يجوز تسخير جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ)

إال لخدمة األهداف التربوية التي أحدثت من أجلها طبقا للنصوص)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)12

)))إذا تبين ملجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين أن سير جمعية)

أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ املحدثة لديها واألنشطة التي)

تقوم بها تخل بالشأن التربوي،)توجه إعذارا إلى املكتب التنفيذي لهذه)

لتصحيح الوضعية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ) الجمعية،)

التوصل باإلعذار.

وفي حالة عدم تصحيح هذه الوضعية بعد انصرام هذا األجل،) (

للتربية) الجهوية  األكاديمية  الحالة،) حسب  املؤسسة،) إدارة  تخبر 

والتكوين التي تتواجد بدائرة نفوذها الترابي أو ممثلها القانوني من)

أجل القيام بما يلزم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري)

بها العمل.

املادة)13

إلى الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)  يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)

الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وحرر بالرباط في)9)ذي الحجة)1442 )20)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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املادة)4

في) والتالميذ  التلميذات  وأولياء) وآباء) أمهات  جمعيات  تشتغل 
عالقتها بمؤسسات التربية والتكوين وفق القواعد التالية):

- جعل مصلحة التلمـيذات والتالمـيذ ومؤسسة التربية والتكوين، 
أولوية لعملها وأنشطتها ؛

- التقيد بمقتضيات النظام الداخلي ملؤسسة التربية والتكوين ؛

- عقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين ؛

ملهامها  املنظمة  والضوابط  واالختصاصات  األدوار  احترام   -
ولصالحيات الفاعلين التربويين داخل مؤسسات التربية والتكوين ؛

اجتماعاتها  في  والتالميذ  التلميذات  أسر  الحرص على مشاركة   -
واإلكراهات  االجتماعية  وأنشطتها، مع ضرورة مراعاة ظروفهم 

املجالية والجغرافية ؛

- االلتزام بالشفافية تجاه منخرطيها ومؤسسات التربية والتكوين 
التي تشتغل فيها ؛

- املشاركة الفعلية ملمثليها في مجالس مؤسسات التربية والتكوين ؛

- التزام الحياد في الخالفات الداخلية ملؤسسات التربية والتكوين.

املادة)5

تقوم جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ في عالقتها)
مع مؤسسات التربية والتكوين باملشاركة في وضع مشروع املؤسسة)
وتفعيله،)وتقديم الدعم التربوي واالجتماعي الالزمين للقضاء)على كل)
واإلسهام في مجهودات اليقظة) أشكال االنقطاع والهدر املدرسيين،)

واملواكبة والتتبع املستمر.

والتحسيس) بالتوعية  الجمعيات  هذه  تقوم  ذلك،) على  عالوة 
والتأطير لفائدة أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ.

املادة)6 

تشارك جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ في))وضع)
مشروع املؤسسة وتفعيله من خالل):

-  اإلسهام في إعداد مشروع املؤسسة ؛

- االلتزام بمشروع  املؤسسة، وتقديم كل أشكال الدعم واملساعدة 
لتنفيذه ؛

وأولياء  وآباء  أمهات  بين  التعاون  روابط  تقوية  على  العمل   -
التلميذات والتالميذ وبين إدارة مؤسسات التربية والتكوين ؛

- اإلسهام في إرساء جسور التواصل واالنفتاح بين مؤسسات التربية 
والتكوين وبين محيطها السوسيو-اقتصادي واجتماعي ؛

- اإلسهام الفعلي في تصور وإعداد وتنفيذ برنامج عمل مؤسسات 
التربية والتكوين.

املادة)7 

الذي تتولى جمعيات أمهات) يشمل الدعم التربوي واالجتماعي،)

بالشأن) املعنيين  لفائدة  تقديمه  والتالميذ  التلميذات  وأولياء) وآباء)

التربوي،))ما يلي):

رة ملساعدة األسر على مراقبة  ُميّسِ - وضع خطط وبرامج عملية 

 بناتهم وأبنائهم وتدبير سلوكاتهم ملحاربة، على الخصوص، الالمباالة 

وبالبيئــة، العــام  بامللــك  العنــف واإلضــرار  أو  الغــش  أو   بالدراسة 

أو أي شــكل مــن أشــكال الســلوك غيـــر املدنـــي ؛

- اإلسهام في توفير حاجيات التلميذات والتالميذ من دعم نف�سي 

وتكافؤ  اإلنصاف  مبادئ  مراعاة  مع  واجتماعي،  وتربوي  وصحي 

الفرص ؛

- التعاون مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين ملحاربة التغيبات 

الفردية والجماعية للتلميذات والتالميذ و التنبيه ملخاطرها ؛

- دعم الجهود  الرامية إلى تشجيع تعميم التمدرس، وتيسيره في 

الوسط القروي وشبه الحضري واملناطق ذات الخصاص ؛

- اإلسهام في النهوض بالتعليم األولي وتنميته ؛

التعليم) وتطوير  لتنمية  والدعم  املساعدة  أشكال  كل  تقديم  (-

والتكوين عن بعد)؛))

تشجيع التمدرس االستدراكي لألطفال املنقطعين عن الدراسة،) (-

قصد إعادة إدماجهم في املدرسة النظامية)؛

- العمل على تيسير إدماج األطفال الذين استفادوا من التربية غير 

النظامية في مؤسسات التربية والتكوين ؛

إعاقة، وضعية  في  األطفال  تمكين  إلى  الهادفة  الجهود  دعم   - 

أو في وضعيات خاصة من االستفادة من حقهم في التربية والتكوين ؛

- املشاركة في تأمين االنتقال واالندماج السريع للمتعلمين في مختلف 

مكونات منظومة التربية والتكوين ؛

- تنشيط الحياة املدرسية بمشاريع ومبادرات من شأنها تعزيز تفتح 

واالجتماعية  والثقافية  التواصلية  كفاياتهم  وتقوية  املتعلمين 

والرياضية واإلبداعية.
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املادة)8

بمهام) التلميذات والتالميذ  وأولياء) وآباء) أمهات  تقوم جمعيات 

اليقظة واملواكبة والتتبع املستمر من خالل):

- الوساطة بين مختلف املتدخلين لتجاوز الصعوبات واإلكراهات 

التي تحول دون استدامة التمدرس لدى التلميذات والتالميذ ؛

- اإلسهام في توفير الدعم التربوي للتلميذات والتالميذ املتعثرين ؛

- املساعدة على حل الخالفات التي قد تطرأ بين مختلف األطراف 

يخدم  وبما  استباقية،  مقاربة  وفق  التربوي  الشأن  في  الفاعلة 

املصلحة الفضلى للتلميذات والتالميذ ؛

- تقديم االقتراحات التي من شأنها االرتقاء بالنموذج البيداغوجي 

ملؤسسات التربية والتكوين في حدود االختصاصات املنوطة بها، 

مع االلتزام التام بالخيارات والسياسات العمومية املعتمدة.

املادة)9

)تنصب مهام التوعية والتحسيس والتأطير التي تتوالها جمعيات)

أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ على مايلي):

 - تحســـيس األسر  بحــق بناتهــا وأبنائهــا فــي التـــربية والتعليم دون

والتكوين  التربية  عمــل مؤسسة  دعــم  فــي  وبواجبهــا  تمـييـــز،  أي 

لتحقيــق أهــداف التعليــم األساســـي اإللزامـــي ؛

- اإلخبار  واإلعالم املتواصل ألمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ 

عن وضعية بناتهم وأبنائهم بمؤسسات التربية والتكوين ؛

واستدامته، التمدرس  تعميم  إلى  الهادفة  املجهودات  في  املشاركة   - 

ال سيما في الوســط القــروي وشــبه الحضــري واملناطــق ذات الخصــاص ؛

- توعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ بضرورة التتبع 

املستمر للمسار الدرا�سي لبناتهم وأبنائهم ؛

- تقوية عالقة أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ مع املدرسين 

التربية  مؤسسات  داخل  التربويين  الفاعلين  وسائر  واإلداريين 

والتكوين ؛

- تقديم كل أشكال الدعم واملساعدة ملحاربة األمية لدى أمهات وآباء 

وأولياء التلميذات والتالميذ املعنيين بها، قصد تعزيز انخراطهم في 

الشأن التربوي لبناتهم وأبنائهم والتتبع اليقظ ملسارهم الدرا�سي ؛

املعارف  من  والتالميذ  التلميذات  وأولياء  وآباء  أمهات  تمكيـن   -

بناتهم  بتعلمات  الصلة  ذات  واملستجدات  والوثائق  واملعلومات 

وأبنائهم ؛

- اإلســهام فــي تعزيز مكانة الفاعليـــن التـربوييـــن، واإلعــالء مــن شأنهم ؛

- توعية التلميذات والتالميذ بأهمـية الفضاء املدرسـي، وتثمـين قيم 

االنتماء إليه، والعناية به، واحتـرام كل الفاعليـــن فيــه.

املادة)10

)تفقد العضوية بجمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ)

وتحمل املسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم)

ملؤسسات التربية والتكوين.

املادة)11

ال يجوز تسخير جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ)

إال لخدمة األهداف التربوية التي أحدثت من أجلها طبقا للنصوص)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)12

)))إذا تبين ملجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين أن سير جمعية)

أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ املحدثة لديها واألنشطة التي)

تقوم بها تخل بالشأن التربوي،)توجه إعذارا إلى املكتب التنفيذي لهذه)

لتصحيح الوضعية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ) الجمعية،)

التوصل باإلعذار.

وفي حالة عدم تصحيح هذه الوضعية بعد انصرام هذا األجل،) (

للتربية) الجهوية  األكاديمية  الحالة،) حسب  املؤسسة،) إدارة  تخبر 

والتكوين التي تتواجد بدائرة نفوذها الترابي أو ممثلها القانوني من)

أجل القيام بما يلزم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري)

بها العمل.

املادة)13

إلى الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)  يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)

الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وحرر بالرباط في)9)ذي الحجة)1442 )20)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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)8)5الجريدة الرسمية عدد)7011 -)29)ذو الحجة)1442 )9)أغسطس)2021(  

 مرسوم رقم 9.968).) صادر في ) حي الذجة )99أ 

)9) يوليو أ)9)( بإحداث املجل9 الوطني للبحث العلمي

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون)-)اإلطار رقم)51.17)املتعلق بمنظومة التربية والتكوين)

 والبحث العلمي،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.113)بتاريخ

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(،)وال سيما املادة)16)منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)13)من ذي القعدة)1442 

)24)يونيو)2021(،

رسم ما يلي):

املادة األولى

اإلطار املشار إليه أعاله (- من القانون) (16  تطبيقا ألحكام املادة)

رقم)51.17)املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،)يحدث)

»املجلس«،) يشار إليه في ما بعد ب) املجلس الوطني للبحث العلمي،)

ويحدد تأليفه وكيفيات سيره وفق مقتضيات هذا املرسوم.

املادة الثانية

اآلتي) يتولى رئيس الحكومة رئاسة املجلس،)ويتألف من األعضاء)

ذكرهم):

-)السلطة الحكومية املكلفة بحقوق اإلنسان)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية)؛

 السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 

واملغاربة املقيمين بالخارج ؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالعدل)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات ؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية والتكوين املنهي)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالصحة)؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 
والرقمي ؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

- السلطة الحكومية املكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 
وسياسة املدينة ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل 
الجوي واالقتصاد االجتماعي ؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة واملعادن والبيئة)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالشغل واإلدماج املنهي)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة والشباب والرياضة)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني)؛

-)املندوب السامي للتخطيط)؛

-)املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر)؛

-)رئيس جمعية جهات املغرب)؛

-)رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املادة حضور) في هذه  إليهم  املشار  األعضاء) أحد  تعذر على  إذا 
اجتماع املجلس،)ناب عنه الكاتب العام بالنسبة للقطاعات الوزارية)

أو نظيره بالنسبة للمؤسسات والهيئات املذكورة.

املادة الثالثة

وكلما دعت الضرورة إلى) يجتمع املجلس مرة واحدة في السنة،)
ذلك،)بدعوة من رئيسه،)بناء)على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

غير أنه يمكن التداول في كل مسألة أخرى غير مسجلة في جدول)
األعمال،)إذا قرر ذلك رئيس املجلس،)بمبادرة منه أو بناء)على طلب)

من أحد أعضائه.

بصفة) للمشاركة في اجتماعاته،) ( يجوز لرئيس املجلس أن يدعو)
استشارية وكلما اقتضت الضرورة ذلك،)كل سلطة حكومية أخرى)
معنية بجدول أعمال اجتماع املجلس أو كل شخص يرى فائدة في)

حضوره.

وله أن يستشير هيئات الحكامة املعنية بقضايا التربية والتكوين)

النقط) بإحدى  معنية  خاصة  أو  عامة  هيئة  وكل  العلمي،) والبحث 

املدرجة في جدول أعمال اجتماع املجلس.
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7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(،)وال سيما املادة)16)منه)؛
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رقم)51.17)املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،)يحدث)

»املجلس«،) يشار إليه في ما بعد ب) املجلس الوطني للبحث العلمي،)

ويحدد تأليفه وكيفيات سيره وفق مقتضيات هذا املرسوم.

املادة الثانية

اآلتي) يتولى رئيس الحكومة رئاسة املجلس،)ويتألف من األعضاء)

ذكرهم):
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-)السلطة الحكومية املكلفة بالشغل واإلدماج املنهي)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة والشباب والرياضة)؛

-)السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني)؛

-)املندوب السامي للتخطيط)؛

-)املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر)؛

-)رئيس جمعية جهات املغرب)؛

-)رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املادة حضور) في هذه  إليهم  املشار  األعضاء) أحد  تعذر على  إذا 
اجتماع املجلس،)ناب عنه الكاتب العام بالنسبة للقطاعات الوزارية)

أو نظيره بالنسبة للمؤسسات والهيئات املذكورة.

املادة الثالثة

وكلما دعت الضرورة إلى) يجتمع املجلس مرة واحدة في السنة،)
ذلك،)بدعوة من رئيسه،)بناء)على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

غير أنه يمكن التداول في كل مسألة أخرى غير مسجلة في جدول)
األعمال،)إذا قرر ذلك رئيس املجلس،)بمبادرة منه أو بناء)على طلب)

من أحد أعضائه.

بصفة) للمشاركة في اجتماعاته،) ( يجوز لرئيس املجلس أن يدعو)
استشارية وكلما اقتضت الضرورة ذلك،)كل سلطة حكومية أخرى)
معنية بجدول أعمال اجتماع املجلس أو كل شخص يرى فائدة في)

حضوره.

وله أن يستشير هيئات الحكامة املعنية بقضايا التربية والتكوين)

النقط) بإحدى  معنية  خاصة  أو  عامة  هيئة  وكل  العلمي،) والبحث 

املدرجة في جدول أعمال اجتماع املجلس.
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املادة الرابعة

تتولى السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)
مهام كتابة املجلس.)ولهذا الغرض،)تقوم،)على الخصوص،)بما يلي):

-)تحضير اجتماعات املجلس وتدوين محاضر جلساته)؛

- املشاركة في إعداد مشاريع القرارات والتوصيات املزمع عرضها 
على املجلس، بتنسيق مع اللجنة التقنية الدائمة املنصوص عليها 

في املادة 5 بعده ؛

- اإلسهام في تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن املجلس، 
بتنسيق مع اللجنة املذكورة.

املادة الخامسة

تحدث لدى املجلس لجنة تقنية دائمة تترأسها السلطة الحكومية)
املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،)وتتألف من):

تعينه السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي) رئيس جامعة،) (•
والبحث العلمي)؛

•)رئيس جامعة تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة،)تعينه السلطة)
الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

•)رئيس جامعة القرويين)؛

•)ممثل عن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات،)تعينه)
السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي))والبحث العلمي،)باقتراح)
من القانون (28  من مجلس التنسيق املنصوص عليه في املادة)

رقم)01.00)املتعلق بتنظيم التعليم العالي)؛

•)ممثل واحد عن كل من):

العالي والبحث  التعليم  العلمي واالبتكار بقطاع  البحث  - مديرية 
العلمي ؛

-)مديرية امليزانية بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

-)املعهد الوطني للبحث الزراعي)؛

-)املعهد الوطني للبحث))في الصيد البحري)؛

-)املركز الوطني للبحث العلمي والتقني)؛

العالي والبحث  التعليم  لتقييم وضمان جودة  الوطنية  الوكالة   -
العلمي ؛

-)الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية)؛

-)املعهد الوطني للصحة)؛

-)مركز البحث الغابوي)؛

-)وكالة التنمية الرقمية)؛

-)املختبر العمومي للتجارب والدراسات)؛

-)املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية)؛

-)معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة)؛

-)املؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة واالبتكار والبحث العلمي)؛

-)املجمع الشريف للفوسفاط)؛

-)الجمعية املغربية للبحث والتنمية.

يعين هؤالء)األعضاء)من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم)

العالي والبحث العلمي،)باقتراح من اإلدارات العمومية أو املؤسسات)

أو الهيئات التابعين لها.

أربع شخصيات مغربية مشهود لها بالكفاءة العلمية والتجربة) (•

والتقني) العلمي  البحث  مجال  في  االعتبارية،) واملكانة  املهنية 

العالي) بالتعليم  املكلفة  الحكومية  السلطة  تعينهم  واالبتكار،)

والبحث العلمي.

يجوز لرئيس اللجنة التقنية الدائمة أن يدعو لحضور اجتماعاتها،)

بصفة استشارية وكلما اقتضت الضرورة ذلك،)كل مؤسسة أخرى)

في) فائدة  أو كل شخص يرى  اللجنة  أعمال اجتماع  معنية بجدول 

حضوره.

ويمكن للجنة التقنية الدائمة إحداث لجان موضوعاتية أو متخصصة،)

أو هما معا،)ترى أنها ضرورية للقيام باملهام املنوطة بها الواردة في املادة)6 

بعده.

وتتولى السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)

مهام كتابة اللجنة التقنية الدائمة.

املادة السادسة

يعهد للجنة التقنية الدائمة القيام،)على الخصوص،)باملهام التالية)):

- إعداد مشاريع القرارات والتوصيات املزمع عرضها على املجلس 

قصد املصادقة عليها ؛

- إعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة األنشطة املنجزة ؛

العلوم  بأخالقيات  املتعلقة  الوطنية  القضايا  في  الرأي  إبداء   -

والتكنولوجيا ؛

- القيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع واملواكبة من أجل تنفيذ 

قرارات  وتوصيات املجلس، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية 

والهيئات املعنية.
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املادة السابعة

تجتمع اللجنة التقنية الدائمة مرتين في السنة،)بدعوة من رئيسها.)

يخصص االجتماع األول للوقوف على مدى تقدم املشاريع املبرمجة،)

والثاني لتحضير االجتماع السنوي للمجلس.

ويمكن للجنة أن تجتمع بدعوة من رئيسها أو بطلب من ربع أعضائها.)

ويحدد في هذه الدعوة جدول أعمال االجتماع ومكان وتاريخ انعقاده،)

وتوجه أسبوعا على األقل قبل هذا التاريخ.

املادة الثامنة

نصف) بحضور  صحيحا  الدائمة  التقنية  اللجنة  اجتماع  يكون 

الدعوة) تتم  النصاب  هذا  تحقيق  تعذر  وعند  األقل،) على  أعضائها 

الجتماع ثان يعقد بمن حضر بعد مرور ثالثة أيام على األقل من تاريخ)

انعقاد االجتماع األول.

وتتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية النسبية ألصوات األعضاء)الحاضرين،)

وفي حالة تعادل األصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

املادة التاسعة

ينسخ املرسوم))رقم)2.15.87)الصادر في)10)جمادى اآلخرة)1436 

)31)مارس)2015()بشأن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي)

واالبتكار والتنمية التكنولوجية.

املادة العاشرة

إلى) الرسمية،) بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 

والتعليم) املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وحرر بالرباط في)9)ذي الحجة)1442 )20)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف 

بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

مرسوم رقم)9.975).))صادر في)))حي الذجة))99أ )9))يوليو)أ)9)) 

بتحديد قواعد اشتغال لسدلار لمهام جمعيات سمهات لآباء)

التربية) بمؤسأات  عالقتها  في  لالتالميذ  التلميذات  لسللياء)

لالتكوين.

رئيس الحكومة،

 بناء)على القانون)-)اإلطار رقم)51.17)املتعلق بمنظومة التربية والتكوين
 1.19.113 ( رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العلمي،) والبحث 
بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(،)وال سيما املادة)20)منه)؛

جمادى (3 في) الصادر  (1.58.376 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

األولى)1378 )15)نوفمبر)1958()بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،)كما)

وقع تغييره وتتميمه)؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة))املنعقد في)13)من ذي القعدة)1442

)24))يونيو)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

)تطبيقا ألحكام املادة)20)من القانون-)اإلطار رقم)51.17)املتعلق)

يحدد) بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي املشار إليه أعاله،)

وآباء) أمهات  جمعيات  ومهام  وأدوار  اشتغال  قواعد  املرسوم  هذا 

وأولياء)التلميذات والتالميذ في عالقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

املرسوم) هذا  مدلول  في  والتكوين  التربية  بمؤسسات  ويقصد 

مؤسسات التعليم املدر�سي العمومي والخصو�سي.

املادة)2

تهدف جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ إلى تأطير)

التلميذات والتالميذ في الشأن) وأولياء) وتيسير انخراط أمهات وآباء)

التربوي،)واإلسهام في االرتقاء)بمؤسسات التربية والتكوين))وتطوير)

أدائها.

املادة)3

تقوم جمعيات أمهات وآباء)وأولياء)التلميذات والتالميذ بمؤسسات)

هذا) ملقتضيات  طبقا  بها  املنوطة  واملهام  باألدوار  والتكوين  التربية 

املرسوم،)وذلك في إطار التنسيق واالحترام املتبادل لألدوار بينها وبين)

مؤسسات التربية والتكوين،)و مراعاة ملبدأي املسؤولية واالستمرارية)

في تقديم الخدمات ذات الصلة بالشأن التربوي،)واستنادا إلى اتفاقيات)

وخصوصا) مؤسسة التربية والتكوين،) الشراكة مع مختلف شركاء)

الجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية والقطاع الخاص)

وباقي جمعيات املجتمع املدني.
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املادة الرابعة

تتولى السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)
مهام كتابة املجلس.)ولهذا الغرض،)تقوم،)على الخصوص،)بما يلي):

-)تحضير اجتماعات املجلس وتدوين محاضر جلساته)؛

- املشاركة في إعداد مشاريع القرارات والتوصيات املزمع عرضها 
على املجلس، بتنسيق مع اللجنة التقنية الدائمة املنصوص عليها 

في املادة 5 بعده ؛

- اإلسهام في تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن املجلس، 
بتنسيق مع اللجنة املذكورة.

املادة الخامسة

تحدث لدى املجلس لجنة تقنية دائمة تترأسها السلطة الحكومية)
املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،)وتتألف من):

تعينه السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي) رئيس جامعة،) (•
والبحث العلمي)؛

•)رئيس جامعة تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة،)تعينه السلطة)
الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

•)رئيس جامعة القرويين)؛

•)ممثل عن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات،)تعينه)
السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي))والبحث العلمي،)باقتراح)
من القانون (28  من مجلس التنسيق املنصوص عليه في املادة)

رقم)01.00)املتعلق بتنظيم التعليم العالي)؛

•)ممثل واحد عن كل من):

العالي والبحث  التعليم  العلمي واالبتكار بقطاع  البحث  - مديرية 
العلمي ؛

-)مديرية امليزانية بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

-)املعهد الوطني للبحث الزراعي)؛

-)املعهد الوطني للبحث))في الصيد البحري)؛

-)املركز الوطني للبحث العلمي والتقني)؛

العالي والبحث  التعليم  لتقييم وضمان جودة  الوطنية  الوكالة   -
العلمي ؛

-)الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية)؛

-)املعهد الوطني للصحة)؛

-)مركز البحث الغابوي)؛

-)وكالة التنمية الرقمية)؛

-)املختبر العمومي للتجارب والدراسات)؛

-)املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية)؛

-)معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة)؛

-)املؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة واالبتكار والبحث العلمي)؛

-)املجمع الشريف للفوسفاط)؛

-)الجمعية املغربية للبحث والتنمية.

يعين هؤالء)األعضاء)من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم)

العالي والبحث العلمي،)باقتراح من اإلدارات العمومية أو املؤسسات)

أو الهيئات التابعين لها.

أربع شخصيات مغربية مشهود لها بالكفاءة العلمية والتجربة) (•

والتقني) العلمي  البحث  مجال  في  االعتبارية،) واملكانة  املهنية 

العالي) بالتعليم  املكلفة  الحكومية  السلطة  تعينهم  واالبتكار،)

والبحث العلمي.

يجوز لرئيس اللجنة التقنية الدائمة أن يدعو لحضور اجتماعاتها،)

بصفة استشارية وكلما اقتضت الضرورة ذلك،)كل مؤسسة أخرى)

في) فائدة  أو كل شخص يرى  اللجنة  أعمال اجتماع  معنية بجدول 

حضوره.

ويمكن للجنة التقنية الدائمة إحداث لجان موضوعاتية أو متخصصة،)

أو هما معا،)ترى أنها ضرورية للقيام باملهام املنوطة بها الواردة في املادة)6 

بعده.

وتتولى السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي)

مهام كتابة اللجنة التقنية الدائمة.

املادة السادسة

يعهد للجنة التقنية الدائمة القيام،)على الخصوص،)باملهام التالية)):

- إعداد مشاريع القرارات والتوصيات املزمع عرضها على املجلس 

قصد املصادقة عليها ؛

- إعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة األنشطة املنجزة ؛

العلوم  بأخالقيات  املتعلقة  الوطنية  القضايا  في  الرأي  إبداء   -

والتكنولوجيا ؛

- القيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع واملواكبة من أجل تنفيذ 

قرارات  وتوصيات املجلس، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية 

والهيئات املعنية.
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املادة السابعة

تجتمع اللجنة التقنية الدائمة مرتين في السنة،)بدعوة من رئيسها.)
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وباقي جمعيات املجتمع املدني.

57 - 57 - - 56 -



6 24) 1443 15 محرم  2.20.472 الصادر من  المرسوم رقم 

التربوي الدعم  دروس  شأن   في   (2021 أغسطس  6 24) 1443 15 محرم  2.20.472 الصادر من  المرسوم رقم 

التربوي الدعم  دروس  شأن   في   (2021 أغسطس 



6 24) 1443 15 محرم  2.20.472 الصادر من  المرسوم رقم 

التربوي الدعم  دروس  شأن   في   (2021 أغسطس  6 24) 1443 15 محرم  2.20.472 الصادر من  المرسوم رقم 

التربوي الدعم  دروس  شأن   في   (2021 أغسطس 



- 61 -

(555 الجريدة الرسميةعدد 7019 - 28 محرم 1443 )6 ستتم ر 2021( 

حرسو8 رقم )6.87).) صادر في 5س حن حمر8 م88س )8) أغسطس س)6)) 
في شأن دروس الدعم الت6بوي

رئيس الحكومة، 

 بناء على الدستور، والسيما الفصل 90 منه ؛

وعلى القانون - اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 

1.19.113 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العلمي   والبحث 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019(، والسيما املادة 20 منه ؛ 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

)24 ف رايــر1958( بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 

07.00 القا�سي بإحداث األكاديميات الجهوية  وعلى القانون رقم 

 1.00.203 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والتكوين  للتربية 

بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 

 1423 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.02.854 رقم  املرسوم  وعلى 

وزارة  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2003 ف راير   10(

التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 

 1423 األولى  6 جمادى  في  الصادر   2.02.376 رقم  املرسوم  وعلى 

)17 يوليو 2002( بمثابة النظام األسا�سي الخاص بمؤسسات التربية 

والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 

 1427 اآلخر  ربيع   5 في  الصادر   2.05.1012 رقم  املرسوم  وعلى 

الساعات  عن  التعويضات  مقادير  تحديد  بشأن   )2006 ماي   3(

اإلضافية املمنوحة ألطر هيئة التدريس، كما وقع تغييره ؛ 

ذي من   13 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

القعدة 1442 ) 24 يونيو2021(،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

الدعم  دروس  تنظيم  وكيفيات  شروط  املرسوم  هذا  يحدد   

التربوي لفائدة التلميذات والتالميذ الذين ال يتحكمون في املستلزمات 

فيه، هم  الذين  املستوى  في  دراستهم  ملتابعة  األساسية   الدراسية 

وال يستطيعون مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل املواد الدراسية 

املنصوص عليها في املادة 3 أدناه، وذلك بهدف تعزيز وتحسين معارفهم 

األساسية وكفاياتهم الالزمة، بما يضمن مواصلة تمدرسهم إلى غاية 

نهاية سلك التعليم اإللزامي.

املادة 2

خارج  والتالميذ  للتلميذات  مجانا  التربوي  الدعم  دروس  تقدم 

التربية  مؤسسات  وحجرات  أقسام  في  الرسمية  الحصص  جداول 

والتالميذ  للتلميذات  مخصصة  قاعات  وفي  العمومي،  والتعليم 

من  األقرب  املؤسسات  بإحدى  االقتضاء  وعند  إعاقة،  وضعية  في 

املؤسسة التي يتابعون بها دراستهم.

يمكن، عند االقتضاء، تقديم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل 

املتاحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 3 

تقدم دروس الدعم التربوي بالتعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي 

في مواد اللغة العربية واللغة األمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات 

والعلوم.

في  التربوي  الدعم  لساعات  األسبوعي  الزمني  السقف  ويحدد 

ساعتين )2( لكل مادة دراسية على حدة من املواد األساسية املنصوص 

عليها في الفقرة األولى أعاله.

املادة 4

مع  بتنسيق  العمومي،  والتعليم  التربية  مؤسسات  مديرو  يتولى 

املؤسسة  مجالس  رأي  استطالع  وبعد  املختص،  التربوي  املفتش 

املختصة، اإلشراف على تدبير جميع العمليات املرتبطة بدروس الدعم 

التي يشرفون عليها، وفق برنامج محدد من  التربوي داخل املؤسسة 

لدن األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين املعنية، يتم إعداده وتنفيذه 

املساواة  مبادئ  االعتبار  بعين  تأخذ  ومتوازنة،  تدريجية  بكيفية 

واإلنصاف وتكافؤ الفرص.

املادة 5

 يلتزم أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، 

حسب كل مادة دراسية، بتقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم 

العمل  حصص  عن  مادي  تعويض  من  االستفادة  مقابل  بذلك، 

وذلك  النظامية،  التدريس  حصص  استكمال  إطار  في  أو  اإلضافية، 

طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

 ويتولى مدير املؤسسة التعليمية املعنية، في بداية كل سنة دراسية 

في  التربوي  الدعم  دروس  من  والتالميذ  التلميذات  حاجيات  تحديد 

األكاديمية  ميزانية  الغرض ضمن  لهذا  املرصودة  االعتمادات  حدود 

الجهوية للتربية والتكوين املعنية.

نصوص عاحة
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الدعم  دروس  تقديم  عن  التعويض  من  االستفادة  يمكن  وال   

التربوي، إال إذا كان العمل املخول من أجله التعويض قد تم القيام 

به بالفعل، وأنجز األستاذ قبل ذلك مدة التدريس األسبوعية املحددة 

ألطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، 

بمؤسسة  أو  بها  املعين  التعليمية  املؤسسة  داخل  ذلك  كان  سواء 

تعليمية عمومية أخرى.

املادة 6

التربوي، املحدثة  بالشأن   يمكن لجمعيات املجتمع املدني املهتمة 

العمل، بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  ألحكام   طبقا 

والتالميذ،  التلميذات  وأولياء  وآباء  أمهات  جمعيات  منها  سيما  وال 

التربية  بمؤسسات  التربوي  الدعم  دروس  تقديم  في  مجانا  اإلسهام 

اتفاقيات  بموجب  تحدد  وكيفيات  وفق شروط   ، العمومي  والتعليم 

للشراكة. 

املادة 7

تقديم  تتولى  التي  العمومي،  والتعليم  التربية  مؤسسات  تخضع   

للنصوص  التربوية واإلدارية طبقا  للمراقبة  التربوي،  الدعم  دروس 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 8

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند   

كل من وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

واملالية  االقتصاد  ووزير  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 

وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1443 )24 أغسطس 2021( .

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف : 

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

حرسو8 رقم 6.878).) صادر في 5س حن حمر8 م88س )8) أغسطس س)6)) 

يبعلق بالبعلم عن بعد

رئيس الحكومة،

التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقم  القانون-اإلطار  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العلمي،  والبحث  والتكوين 

 ،)2019 أغسطس   9(  1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ  رقم 1.19.113 

وال سيما املادة 33 منه ؛

وعلى القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

 1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه ؛

وعلى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام األسا�سي للتعليم املدر�سي 

الخصو�سي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 

15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( ؛

07.00 القا�سي بإحداث األكاديميات الجهوية  وعلى القانون رقم 

 1.00.203 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والتكوين،  للتربية 

بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املنهي  للتكوين  األسا�سي  النظام  بمثابة   13.00 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.00.207 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص، 

15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( ؛

وعلى القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق، الصادر بتنفيذه 

 1422 القعدة  ذي  من   15 بتاريخ   1.02.09 رقم  الشريف  الظهير 

)29 يناير 2002( ؛

 1423 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.02.854 رقم  املرسوم  وعلى 

وزارة  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2003 )10 ف راير 

التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1423 األولى  6 جمادى  في  الصادر   2.02.376 رقم  املرسوم  وعلى 

)17 يوليو 2002( بمثابة النظام األسا�سي الخاص بمؤسسات التربية 

والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم  وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 )9 يناير 

تغييره وتتميمه ؛

 1417 شوال  من   11 في  الصادر   2.96.793 رقم  املرسوم  وعلى 

األساتذة  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1997 )19 ف راير 

الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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عدد 7019 - 28 محرم 1443 )6 ستتم ر 2021(الجريدة الرسمية   (55(

الدعم  دروس  تقديم  عن  التعويض  من  االستفادة  يمكن  وال   

التربوي، إال إذا كان العمل املخول من أجله التعويض قد تم القيام 

به بالفعل، وأنجز األستاذ قبل ذلك مدة التدريس األسبوعية املحددة 

ألطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، 

بمؤسسة  أو  بها  املعين  التعليمية  املؤسسة  داخل  ذلك  كان  سواء 

تعليمية عمومية أخرى.

املادة 6

التربوي، املحدثة  بالشأن   يمكن لجمعيات املجتمع املدني املهتمة 

العمل، بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  ألحكام   طبقا 

والتالميذ،  التلميذات  وأولياء  وآباء  أمهات  جمعيات  منها  سيما  وال 

التربية  بمؤسسات  التربوي  الدعم  دروس  تقديم  في  مجانا  اإلسهام 

اتفاقيات  بموجب  تحدد  وكيفيات  وفق شروط   ، العمومي  والتعليم 

للشراكة. 

املادة 7

تقديم  تتولى  التي  العمومي،  والتعليم  التربية  مؤسسات  تخضع   

للنصوص  التربوية واإلدارية طبقا  للمراقبة  التربوي،  الدعم  دروس 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 8

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند   

كل من وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

واملالية  االقتصاد  ووزير  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 

وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1443 )24 أغسطس 2021( .

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف : 

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

حرسو8 رقم 6.878).) صادر في 5س حن حمر8 م88س )8) أغسطس س)6)) 

يبعلق بالبعلم عن بعد

رئيس الحكومة،

التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقم  القانون-اإلطار  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العلمي،  والبحث  والتكوين 

 ،)2019 أغسطس   9(  1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ  رقم 1.19.113 

وال سيما املادة 33 منه ؛

وعلى القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

 1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه ؛

وعلى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام األسا�سي للتعليم املدر�سي 

الخصو�سي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 

15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( ؛

07.00 القا�سي بإحداث األكاديميات الجهوية  وعلى القانون رقم 

 1.00.203 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والتكوين،  للتربية 

بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املنهي  للتكوين  األسا�سي  النظام  بمثابة   13.00 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.00.207 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص، 

15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( ؛

وعلى القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق، الصادر بتنفيذه 

 1422 القعدة  ذي  من   15 بتاريخ   1.02.09 رقم  الشريف  الظهير 

)29 يناير 2002( ؛

 1423 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.02.854 رقم  املرسوم  وعلى 

وزارة  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2003 )10 ف راير 

التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1423 األولى  6 جمادى  في  الصادر   2.02.376 رقم  املرسوم  وعلى 

)17 يوليو 2002( بمثابة النظام األسا�سي الخاص بمؤسسات التربية 

والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم  وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 )9 يناير 

تغييره وتتميمه ؛

 1417 شوال  من   11 في  الصادر   2.96.793 رقم  املرسوم  وعلى 

األساتذة  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1997 )19 ف راير 

الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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عدد 7019 - 28 محرم 1443 )6 ستتم ر 2021(الجريدة الرسمية   (55(

الدعم  دروس  تقديم  عن  التعويض  من  االستفادة  يمكن  وال   

التربوي، إال إذا كان العمل املخول من أجله التعويض قد تم القيام 

به بالفعل، وأنجز األستاذ قبل ذلك مدة التدريس األسبوعية املحددة 

ألطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، 

بمؤسسة  أو  بها  املعين  التعليمية  املؤسسة  داخل  ذلك  كان  سواء 

تعليمية عمومية أخرى.

املادة 6

التربوي، املحدثة  بالشأن   يمكن لجمعيات املجتمع املدني املهتمة 

العمل، بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  ألحكام   طبقا 

والتالميذ،  التلميذات  وأولياء  وآباء  أمهات  جمعيات  منها  سيما  وال 

التربية  بمؤسسات  التربوي  الدعم  دروس  تقديم  في  مجانا  اإلسهام 

اتفاقيات  بموجب  تحدد  وكيفيات  وفق شروط   ، العمومي  والتعليم 

للشراكة. 

املادة 7

تقديم  تتولى  التي  العمومي،  والتعليم  التربية  مؤسسات  تخضع   

للنصوص  التربوية واإلدارية طبقا  للمراقبة  التربوي،  الدعم  دروس 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 8

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند   

كل من وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

واملالية  االقتصاد  ووزير  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 

وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1443 )24 أغسطس 2021( .

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف : 

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

حرسو8 رقم 6.878).) صادر في 5س حن حمر8 م88س )8) أغسطس س)6)) 

يبعلق بالبعلم عن بعد

رئيس الحكومة،

التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقم  القانون-اإلطار  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العلمي،  والبحث  والتكوين 

 ،)2019 أغسطس   9(  1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ  رقم 1.19.113 

وال سيما املادة 33 منه ؛

وعلى القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

 1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه ؛

وعلى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام األسا�سي للتعليم املدر�سي 

الخصو�سي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 

15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( ؛

07.00 القا�سي بإحداث األكاديميات الجهوية  وعلى القانون رقم 

 1.00.203 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والتكوين،  للتربية 

بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املنهي  للتكوين  األسا�سي  النظام  بمثابة   13.00 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.00.207 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص، 

15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( ؛

وعلى القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق، الصادر بتنفيذه 

 1422 القعدة  ذي  من   15 بتاريخ   1.02.09 رقم  الشريف  الظهير 

)29 يناير 2002( ؛

 1423 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.02.854 رقم  املرسوم  وعلى 

وزارة  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2003 )10 ف راير 

التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1423 األولى  6 جمادى  في  الصادر   2.02.376 رقم  املرسوم  وعلى 

)17 يوليو 2002( بمثابة النظام األسا�سي الخاص بمؤسسات التربية 

والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم  وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 )9 يناير 

تغييره وتتميمه ؛

 1417 شوال  من   11 في  الصادر   2.96.793 رقم  املرسوم  وعلى 

األساتذة  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1997 )19 ف راير 

الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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عدد 7019 - 28 محرم 1443 )6 ستتم ر 2021(الجريدة الرسمية   (55(

الدعم  دروس  تقديم  عن  التعويض  من  االستفادة  يمكن  وال   

التربوي، إال إذا كان العمل املخول من أجله التعويض قد تم القيام 

به بالفعل، وأنجز األستاذ قبل ذلك مدة التدريس األسبوعية املحددة 

ألطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، 

بمؤسسة  أو  بها  املعين  التعليمية  املؤسسة  داخل  ذلك  كان  سواء 

تعليمية عمومية أخرى.

املادة 6

التربوي، املحدثة  بالشأن   يمكن لجمعيات املجتمع املدني املهتمة 

العمل، بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  ألحكام   طبقا 

والتالميذ،  التلميذات  وأولياء  وآباء  أمهات  جمعيات  منها  سيما  وال 

التربية  بمؤسسات  التربوي  الدعم  دروس  تقديم  في  مجانا  اإلسهام 

اتفاقيات  بموجب  تحدد  وكيفيات  وفق شروط   ، العمومي  والتعليم 

للشراكة. 

املادة 7

تقديم  تتولى  التي  العمومي،  والتعليم  التربية  مؤسسات  تخضع   

للنصوص  التربوية واإلدارية طبقا  للمراقبة  التربوي،  الدعم  دروس 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 8

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند   

كل من وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

واملالية  االقتصاد  ووزير  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 

وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1443 )24 أغسطس 2021( .

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف : 

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

حرسو8 رقم 6.878).) صادر في 5س حن حمر8 م88س )8) أغسطس س)6)) 

يبعلق بالبعلم عن بعد

رئيس الحكومة،

التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقم  القانون-اإلطار  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العلمي،  والبحث  والتكوين 

 ،)2019 أغسطس   9(  1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ  رقم 1.19.113 

وال سيما املادة 33 منه ؛

وعلى القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

 1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه ؛

وعلى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام األسا�سي للتعليم املدر�سي 

الخصو�سي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 

15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( ؛

07.00 القا�سي بإحداث األكاديميات الجهوية  وعلى القانون رقم 

 1.00.203 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والتكوين،  للتربية 

بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املنهي  للتكوين  األسا�سي  النظام  بمثابة   13.00 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.00.207 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص، 

15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( ؛

وعلى القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق، الصادر بتنفيذه 

 1422 القعدة  ذي  من   15 بتاريخ   1.02.09 رقم  الشريف  الظهير 

)29 يناير 2002( ؛

 1423 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.02.854 رقم  املرسوم  وعلى 

وزارة  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2003 )10 ف راير 

التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1423 األولى  6 جمادى  في  الصادر   2.02.376 رقم  املرسوم  وعلى 

)17 يوليو 2002( بمثابة النظام األسا�سي الخاص بمؤسسات التربية 

والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم  وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 )9 يناير 

تغييره وتتميمه ؛

 1417 شوال  من   11 في  الصادر   2.96.793 رقم  املرسوم  وعلى 

األساتذة  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1997 )19 ف راير 

الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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 1417 شوال  من   11 في  الصادر   2.96.804 رقم  املرسوم  وعلى 

األساتذة  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1997 )19 ف راير 

الباحثين بمؤسسات تكوين األطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفم ر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 4 ذي الحجة 1442 

)15 يوليو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يحدد هذا املرسوم شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة 

واملنهي  املدر�سي  والتكوين  والتعليم  التربية  بمؤسسات  املتعلمين 

والجامعي بالقطاعين العام والخاص.

املادة 2

يعت ر التعلم عن بعد مكمال للتعلم الحضوري، وشكال من أشكال 

التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، 

ووسائل  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  دائمة،  أو  مؤقتة  بصفة 

خدمات  كل  تقديم  في  االستمرارية  يضمن  بما  الحديثة،  االتصال 

التربية والتعليم والتكوين.

الحكومية  السلطات  لدن  من  بعد  عن  التعلم  إلى  اللجوء  ويتم 

التكوين  مكتب  أو  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديميات  أو  املعنية 

غير  العالي  التعليم  مؤسسات  أو  الجامعات  أو  الشغل  وإنعاش  املنهي 

للسلطة  قرار  بموجب  املحددة  الكيفيات  وفق  للجامعات،  التابعة 

الحكومية املعنية.

املنهي  والتكوين  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 

للتعلم  استشرافية  خارطة  وضع  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 

ؤخذ بعين االعتبار أثناء برمجة إحداث مؤسسات التربية 
ُ
عن بعد، ت

والتعليم والتكوين.

كما يمكن منح اعتماد ملسالك أو تكوينات ملقنة جزئيا عن بعد، 

بموجب  املحددة  للكيفيات  طبقا  للتقييم،  خضوعها  بعد  وذلك 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 3

وأساتذة  االبتدائي  التعليم  أساتذة  بعد،  عن  التعلم  تقديم  يتولى 
التعليم الثانوي اإلعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي واألساتذة 
لألكاديميات  النظامية  واألطر  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  امل رزون 
املنهي  التكوين  بمؤسسات  املكونون  والتكوين، وكذا  للتربية  الجهوية 
واألساتذة الباحثون، ومدرسو مؤسسات التعليم العتيق واملوظفون 
املعهود إليهم القيام بمهام التدريس بمؤسسات التكوين، واملدرسون 

بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص.

كما يتولى أطر هيئة التأطير واملراقبة التربوية وكذا األطر اإلدارية 
والتنسيق  والتتبع  واإلشراف  اإلعداد  بعمليات  القيام  والتقنية، 
والتقييم ملختلف اإلجراءات والتدخالت املصاحبة لعملية التعلم عن 

بعد.

املادة 4

عن  التعلم  حصص  بتقديم  والتكوين  التدريس  هيئة  أطر  تقوم 
في  االقتضاء،  أو عند  بمقرات سكناها،  أو  في مقرات عملها  إما  بعد، 
املعنية  الحكومية  السلطة  الحالة،  حسب  تحددها،  أخرى  مقرات 
املنهي  التكوين  مكتب  أو  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديميات  أو 
وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة 
التابعة  والتكوين  والتعليم  التربية  إدارة مؤسسات  للجامعات، وكذا 

للقطاع الخاص.

املحددة  األسبوعية  التدريس  مدة  بتقديم  االلتزام  عليهم  ويتعين 
ألطر هيئة التدريس والتكوين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها 

العمل.

املادة 5

يتم تقديم التعلم عن بعد إما :

املادة 3  في  إليهم  املشار  والتكوين  التدريس  هيئة  أطر  قيام  ع ر   -
املعلوماتية  األنظمة  بواسطة  باملتعلمين  باالتصال  أعاله، 
لتقديم  افتراضية  أقسام  إحداث  أو  الحديثة  االتصال  أو أدوات 
املعرفية  مهاراتهم وكفاياتهم  لتقييم  أو  لهم،  والتكوينات  الدروس 

واألكاديمية ؛

األكاديميات  أو  املعنية  الحكومية  السلطة  تقديم  خالل  من  أو   -
الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل 
أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات 
أو مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، 
من  إنتاجها  تم  التي  بعد  عن  بالتعلم   الخاصة  الرقمية  للموارد 
لدن الفاعلين التربويين، ع ر البوابة اإللكترونية للوزارة أو املواقع 
اإللكترونية  صفحاتها  على  أو  املذكورة  للمؤسسات  اإللكترونية 
على شبكات التواصل االجتماعي، وكذا بواسطة القنوات التلفزية 
املدرسية أو القنوات اإلذاعية أو التطبيقات الهاتفية، مع مراعاة 

وضعية املتعلمين املوجودين في وضعية إعاقة.
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املادة 6

مع مراعاة مقتضيات املادة 7 أدناه، يخضع التعلم عن بعد لنفس 

املقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم 

الحضوري، وال سيما فيما يتعلق بتنظيم السنة الدراسية والتكوينية 

والجامعية.

املادة 7

لتقديم التعلم عن بعد، يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين 

وبصرية  رقمية سمعية  موارد  إعداد  أعاله،   3 املادة  في  إليهم  املشار 

خاصة بهم، تراعى في إعدادها الضوابط والتوجهات التربوية املنظمة 

للمناهج الدراسية وبرامج التكوين املعتمدة، أو االستعانة باإلنتاجات 

الرقمية الرسمية التي تنتجها اإلدارة املنتمين لها.

نظام  مالءمة  والتكوين،  التدريس  هيئة  أطر  على  يتعين  كما 

التعلم  في  املعتمدة  واالمتحانات  املكتسبة  والكفايات  املعارف  تقييم 

للكيفيات واملعايير املحددة من  التعلم عن بعد، طبقا  الحضوري مع 

لدن السلطة الحكومية املعنية. 

إدارة  مع  بتنسيق  املعنية  والتقنية  التربوية  الهيئات  وتعمل 

مؤسسات التربية والتكوين على توفير الشروط الالزمة لضمان نزاهة 

عمليات التقييم وتكافؤ الفرص بين املستفيدين من التعلم عن بعد.

املادة 8

الجهوية  األكاديميات  أو  املعنية  الحكومية  السلطة  على  يتعين 

للتربية والتكوين أو مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل أو الجامعات 

أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات أو مؤسسات التربية 

والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، تقديم تكوينات مستمرة 

التدريس  هيئة  وأطر  املؤطرين  لفائدة  بعد  عن  التعلم  مجال  في 

والتكوين واألطر اإلدارية والتقنية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد، 

وال سيما في مجال إعداد وتطوير املوارد الرقمية وكيفية استعمالها 

في املمارسات البيداغوجية الخاصة بالتعلم  حضوريا أو عن بعد.

املادة 9

والتعليم والتربية  التدريس  ووسائط  موارد  تطوير  أجل   من 

السلطة  تقوم  بعد،  عن  بالتعلم  املتعلقة  تلك  وال سيما  والتكوين، 

الحكومية املعنية، بصفة تدريجية، بما يلي :

- إحداث بنيات إدارية خاصة بالتعلم عن بعد باملصالح الالممركزة 

على املستوى الجهوي، بالنسبة للقطاعات الوزارية التي تتوفر على 

هذه املصالح ؛

- تعزيز إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في عملية التدريس 
والتكوين، وذلك من خالل تزويد مختلف األطر التربوية واإلدارية 
الالزمة  بالوسائل  والتكوين  والتعليم  التربية  والتقنية ومؤسسات 
اإلدارات ومؤسسات  داخل فضاءات  الشأن، الستعمالها  في هذا 

التربية والتعليم والتكوين املدر�سي واملنهي والجامعي ؛

- تكوين أساتذة مختصين في هذا املجال، مع تأهيل باقي األساتذة في 
هذا الشأن ؛

- تضمين مناهج التكوين األسا�سي الخاصة بمختلف األطر العاملة 
بكيفية  تتعلق  برامج  والتكوين،  والتعليم  التربية  بمنظومة 
استعمال وسائل االتصال الحديثة وبرامج املعلوميات في التدريس 

والتعلم عن بعد ؛

- إحداث استديوهات، وال سيما بمؤسسات التعليم العالي، خاصة 
بتسجيل وإنتاج موارد بيداغوجية رقمية سمعية بصرية، ويراعى 
مؤسسات  مختلف  طرف  من  البنيات  لهذه  املشترك  االستعمال 

التربية والتعليم والتكوين على مستوى الجهة ؛

خاصة  محلية  أو  جهوية  أو  وطنية  ومسابقات  تظاهرات  تنظيم   -
بتطوير وسائل التعلم عن بعد.

املادة 10

بالسلوك  االلتزام  بعد،  عن  التعلم  من  املستفيدين  على  يجب 
الحسن والتحلي باألخالقيات واآلداب العامة وآداب الحوار، وتجنب 

كل سلوك غير الئق اتجاه زمالئهم وأطر هيئة التدريس والتكوين.

اإلدارة  تتخذ  الذكر،  السالفة  بااللتزامات  اإلخالل  حالة  وفي 
اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق املخالفين.

وأولياء  وآباء  أمهات  وجمعيات  املتعلم  أسرة  على  ينبغي  كما 
املتعلمين املساهمة في تعزيز وترسيخ التعلم عن بعد.

املادة 11

تستفيد أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص 
الحقوق  نفس  من  والتقنية،  اإلدارية  األطر  وكذا  بعد،  عن  التعلم 
بمقرات  بشكل حضوري  مهامهم  بممارسة  قيامهم  عند  لهم  املخولة 

عملهم.

عن  اليومي  التعويض  من  االقتضاء،  عند  يستفيدون،  كما 
مصاريف التنقل، إذا قاموا بتسجيل حصص التعلم  عن بعد، خارج 
املدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية 

الجاري بها العمل.

املادة 12

بتقديم حصص  تقوم  التي  والتكوين  التدريس  هيئة  أطر  تخضع 
الواجبات  لنفس  والتقنية،  اإلدارية  األطر  وكذا  بعد،  عن  التعلم 
والتنظيمية  التشريعية  النصوص  بموجب  املحددة  وااللتزامات 

الجاري بها العمل. 
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 1417 شوال  من   11 في  الصادر   2.96.804 رقم  املرسوم  وعلى 

األساتذة  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1997 )19 ف راير 

الباحثين بمؤسسات تكوين األطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفم ر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 4 ذي الحجة 1442 

)15 يوليو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يحدد هذا املرسوم شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة 

واملنهي  املدر�سي  والتكوين  والتعليم  التربية  بمؤسسات  املتعلمين 

والجامعي بالقطاعين العام والخاص.

املادة 2

يعت ر التعلم عن بعد مكمال للتعلم الحضوري، وشكال من أشكال 

التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، 

ووسائل  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  دائمة،  أو  مؤقتة  بصفة 

خدمات  كل  تقديم  في  االستمرارية  يضمن  بما  الحديثة،  االتصال 

التربية والتعليم والتكوين.

الحكومية  السلطات  لدن  من  بعد  عن  التعلم  إلى  اللجوء  ويتم 

التكوين  مكتب  أو  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديميات  أو  املعنية 

غير  العالي  التعليم  مؤسسات  أو  الجامعات  أو  الشغل  وإنعاش  املنهي 

للسلطة  قرار  بموجب  املحددة  الكيفيات  وفق  للجامعات،  التابعة 

الحكومية املعنية.

املنهي  والتكوين  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 

للتعلم  استشرافية  خارطة  وضع  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 

ؤخذ بعين االعتبار أثناء برمجة إحداث مؤسسات التربية 
ُ
عن بعد، ت

والتعليم والتكوين.

كما يمكن منح اعتماد ملسالك أو تكوينات ملقنة جزئيا عن بعد، 

بموجب  املحددة  للكيفيات  طبقا  للتقييم،  خضوعها  بعد  وذلك 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 3

وأساتذة  االبتدائي  التعليم  أساتذة  بعد،  عن  التعلم  تقديم  يتولى 
التعليم الثانوي اإلعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي واألساتذة 
لألكاديميات  النظامية  واألطر  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  امل رزون 
املنهي  التكوين  بمؤسسات  املكونون  والتكوين، وكذا  للتربية  الجهوية 
واألساتذة الباحثون، ومدرسو مؤسسات التعليم العتيق واملوظفون 
املعهود إليهم القيام بمهام التدريس بمؤسسات التكوين، واملدرسون 

بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص.

كما يتولى أطر هيئة التأطير واملراقبة التربوية وكذا األطر اإلدارية 
والتنسيق  والتتبع  واإلشراف  اإلعداد  بعمليات  القيام  والتقنية، 
والتقييم ملختلف اإلجراءات والتدخالت املصاحبة لعملية التعلم عن 

بعد.

املادة 4

عن  التعلم  حصص  بتقديم  والتكوين  التدريس  هيئة  أطر  تقوم 
في  االقتضاء،  أو عند  بمقرات سكناها،  أو  في مقرات عملها  إما  بعد، 
املعنية  الحكومية  السلطة  الحالة،  حسب  تحددها،  أخرى  مقرات 
املنهي  التكوين  مكتب  أو  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديميات  أو 
وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة 
التابعة  والتكوين  والتعليم  التربية  إدارة مؤسسات  للجامعات، وكذا 

للقطاع الخاص.

املحددة  األسبوعية  التدريس  مدة  بتقديم  االلتزام  عليهم  ويتعين 
ألطر هيئة التدريس والتكوين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها 

العمل.

املادة 5

يتم تقديم التعلم عن بعد إما :

املادة 3  في  إليهم  املشار  والتكوين  التدريس  هيئة  أطر  قيام  ع ر   -
املعلوماتية  األنظمة  بواسطة  باملتعلمين  باالتصال  أعاله، 
لتقديم  افتراضية  أقسام  إحداث  أو  الحديثة  االتصال  أو أدوات 
املعرفية  مهاراتهم وكفاياتهم  لتقييم  أو  لهم،  والتكوينات  الدروس 

واألكاديمية ؛

األكاديميات  أو  املعنية  الحكومية  السلطة  تقديم  خالل  من  أو   -
الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل 
أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات 
أو مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، 
من  إنتاجها  تم  التي  بعد  عن  بالتعلم   الخاصة  الرقمية  للموارد 
لدن الفاعلين التربويين، ع ر البوابة اإللكترونية للوزارة أو املواقع 
اإللكترونية  صفحاتها  على  أو  املذكورة  للمؤسسات  اإللكترونية 
على شبكات التواصل االجتماعي، وكذا بواسطة القنوات التلفزية 
املدرسية أو القنوات اإلذاعية أو التطبيقات الهاتفية، مع مراعاة 

وضعية املتعلمين املوجودين في وضعية إعاقة.
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املادة 6

مع مراعاة مقتضيات املادة 7 أدناه، يخضع التعلم عن بعد لنفس 

املقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم 

الحضوري، وال سيما فيما يتعلق بتنظيم السنة الدراسية والتكوينية 

والجامعية.

املادة 7

لتقديم التعلم عن بعد، يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين 

وبصرية  رقمية سمعية  موارد  إعداد  أعاله،   3 املادة  في  إليهم  املشار 

خاصة بهم، تراعى في إعدادها الضوابط والتوجهات التربوية املنظمة 

للمناهج الدراسية وبرامج التكوين املعتمدة، أو االستعانة باإلنتاجات 

الرقمية الرسمية التي تنتجها اإلدارة املنتمين لها.

نظام  مالءمة  والتكوين،  التدريس  هيئة  أطر  على  يتعين  كما 

التعلم  في  املعتمدة  واالمتحانات  املكتسبة  والكفايات  املعارف  تقييم 

للكيفيات واملعايير املحددة من  التعلم عن بعد، طبقا  الحضوري مع 

لدن السلطة الحكومية املعنية. 

إدارة  مع  بتنسيق  املعنية  والتقنية  التربوية  الهيئات  وتعمل 

مؤسسات التربية والتكوين على توفير الشروط الالزمة لضمان نزاهة 

عمليات التقييم وتكافؤ الفرص بين املستفيدين من التعلم عن بعد.

املادة 8

الجهوية  األكاديميات  أو  املعنية  الحكومية  السلطة  على  يتعين 

للتربية والتكوين أو مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل أو الجامعات 

أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات أو مؤسسات التربية 

والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، تقديم تكوينات مستمرة 

التدريس  هيئة  وأطر  املؤطرين  لفائدة  بعد  عن  التعلم  مجال  في 

والتكوين واألطر اإلدارية والتقنية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد، 

وال سيما في مجال إعداد وتطوير املوارد الرقمية وكيفية استعمالها 

في املمارسات البيداغوجية الخاصة بالتعلم  حضوريا أو عن بعد.

املادة 9

والتعليم والتربية  التدريس  ووسائط  موارد  تطوير  أجل   من 

السلطة  تقوم  بعد،  عن  بالتعلم  املتعلقة  تلك  وال سيما  والتكوين، 

الحكومية املعنية، بصفة تدريجية، بما يلي :

- إحداث بنيات إدارية خاصة بالتعلم عن بعد باملصالح الالممركزة 

على املستوى الجهوي، بالنسبة للقطاعات الوزارية التي تتوفر على 

هذه املصالح ؛

- تعزيز إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في عملية التدريس 
والتكوين، وذلك من خالل تزويد مختلف األطر التربوية واإلدارية 
الالزمة  بالوسائل  والتكوين  والتعليم  التربية  والتقنية ومؤسسات 
اإلدارات ومؤسسات  داخل فضاءات  الشأن، الستعمالها  في هذا 

التربية والتعليم والتكوين املدر�سي واملنهي والجامعي ؛

- تكوين أساتذة مختصين في هذا املجال، مع تأهيل باقي األساتذة في 
هذا الشأن ؛

- تضمين مناهج التكوين األسا�سي الخاصة بمختلف األطر العاملة 
بكيفية  تتعلق  برامج  والتكوين،  والتعليم  التربية  بمنظومة 
استعمال وسائل االتصال الحديثة وبرامج املعلوميات في التدريس 

والتعلم عن بعد ؛

- إحداث استديوهات، وال سيما بمؤسسات التعليم العالي، خاصة 
بتسجيل وإنتاج موارد بيداغوجية رقمية سمعية بصرية، ويراعى 
مؤسسات  مختلف  طرف  من  البنيات  لهذه  املشترك  االستعمال 

التربية والتعليم والتكوين على مستوى الجهة ؛

خاصة  محلية  أو  جهوية  أو  وطنية  ومسابقات  تظاهرات  تنظيم   -
بتطوير وسائل التعلم عن بعد.

املادة 10

بالسلوك  االلتزام  بعد،  عن  التعلم  من  املستفيدين  على  يجب 
الحسن والتحلي باألخالقيات واآلداب العامة وآداب الحوار، وتجنب 

كل سلوك غير الئق اتجاه زمالئهم وأطر هيئة التدريس والتكوين.

اإلدارة  تتخذ  الذكر،  السالفة  بااللتزامات  اإلخالل  حالة  وفي 
اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق املخالفين.

وأولياء  وآباء  أمهات  وجمعيات  املتعلم  أسرة  على  ينبغي  كما 
املتعلمين املساهمة في تعزيز وترسيخ التعلم عن بعد.

املادة 11

تستفيد أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص 
الحقوق  نفس  من  والتقنية،  اإلدارية  األطر  وكذا  بعد،  عن  التعلم 
بمقرات  بشكل حضوري  مهامهم  بممارسة  قيامهم  عند  لهم  املخولة 

عملهم.

عن  اليومي  التعويض  من  االقتضاء،  عند  يستفيدون،  كما 
مصاريف التنقل، إذا قاموا بتسجيل حصص التعلم  عن بعد، خارج 
املدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية 

الجاري بها العمل.

املادة 12

بتقديم حصص  تقوم  التي  والتكوين  التدريس  هيئة  أطر  تخضع 
الواجبات  لنفس  والتقنية،  اإلدارية  األطر  وكذا  بعد،  عن  التعلم 
والتنظيمية  التشريعية  النصوص  بموجب  املحددة  وااللتزامات 

الجاري بها العمل. 
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املادة 13

التعلم  لتقديم حصص  الالزمة  الوسائل  كل  توفير  اإلدارة  تتولى 
والتكوين  والتعليم  التربية  إدارات ومؤسسات  داخل فضاء  بعد  عن 
املدر�سي واملنهي والجامعي، كما تتحمل تكاليف الصيانة والدعم التقني.

املادة 14

االلتزام  والتقنية  واإلدارية  والتكوينية  التربوية  األطر  على  يجب 
معايير  وبتطبيق  البيانات،  وحماية  املعلومات  أنظمة  أمن  بقواعد 
املعتمدة  التقنية  الوسائل  مختلف  استخدام  عند  اإللكتروني  األمن 
كل  لتقديم  املخصصة  املدة  احترام  وكذا  بعد،  عن  بالتعلم  الخاصة 

حصة دراسية أو تكوينية.

تقديم حصص  دون  تحول  قاهرة  قوة  أو  عطل  وجود  حالة  وفي 
التعلم عن بعد، يتعين إخبار اإلدارة بذلك فورا.

املادة 15

بتقديم حصص  املكلفة  والتكوين  التدريس  أطر هيئة  يتعين على 
التعلم عن بعد، وكذا األطر اإلدارية والتقنية، الحفاظ على التجهيزات 
شخصية  ألغراض  استعمالها  يجوز  وال  إشارتهم،  رهن  املوضوعة 

أو خارج اإلطار املعمول به.

املادة 16

تحدث لجنة وطنية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى اإلشراف 
على تنمية وتطوير التعلم عن بعد وتتبعه وتقييمه، تضم في عضويتها 

السلطات الحكومية املكلفة بـالقطاعات التالية :

- األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

- االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- التربية الوطنية والتكوين املنهي ؛

- التعليم العالي والبحث العلمي ؛

- الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ؛

- الثقافة والشباب والرياضة.

الحكومية  السلطات  إلحدى  يفوض  أن  الحكومة  لرئيس  يمكن 
املمثلة في اللجنة الوطنية رئاسة اجتماع من اجتماعاتها.

عنها  ممثلين  انتداب  الذكر  السالفة  الحكومية  للسلطات  ويمكن 
لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية. ويشترط في ممثلي هذه السلطات 

أن يكونوا على األقل من درجة مدير لإلدارة املركزية أو ما يماثله.

املادة 17

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على األقل، وكلما 
دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.

الكتابة  مهام  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 
الدائمة للجنة الوطنية.

يمكن للجنة الوطنية إحداث لجان جهوية يعهد إليها بتتبع إجراءات 
تنمية وتطوير التعلم عن بعد.

وتحدد كيفية سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وكذا تركيبة 
للجنة  الدائمة  الكتابة  طرف  من  يعد  داخلي،  نظام  في  األخيرة  هذه 

الوطنية، ويصادق عليه بمقرر لرئيس الحكومة.

املادة 18

وزير  إلى  تنفيذه  ويسند  الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 
العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
والتجارة  الصناعة  ووزير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
والرياضة  والشباب  الثقافة  ووزير  والرقمي  األخضر  واالقتصاد 
والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  املنتدب لدى وزير  والوزير 
كل  العلمي،  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1443 )24 أغسطس 2021( .

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

 والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريش اعويشة.
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املادة 13

التعلم  لتقديم حصص  الالزمة  الوسائل  كل  توفير  اإلدارة  تتولى 
والتكوين  والتعليم  التربية  إدارات ومؤسسات  داخل فضاء  بعد  عن 
املدر�سي واملنهي والجامعي، كما تتحمل تكاليف الصيانة والدعم التقني.

املادة 14

االلتزام  والتقنية  واإلدارية  والتكوينية  التربوية  األطر  على  يجب 
معايير  وبتطبيق  البيانات،  وحماية  املعلومات  أنظمة  أمن  بقواعد 
املعتمدة  التقنية  الوسائل  مختلف  استخدام  عند  اإللكتروني  األمن 
كل  لتقديم  املخصصة  املدة  احترام  وكذا  بعد،  عن  بالتعلم  الخاصة 

حصة دراسية أو تكوينية.

تقديم حصص  دون  تحول  قاهرة  قوة  أو  عطل  وجود  حالة  وفي 
التعلم عن بعد، يتعين إخبار اإلدارة بذلك فورا.

املادة 15

بتقديم حصص  املكلفة  والتكوين  التدريس  أطر هيئة  يتعين على 
التعلم عن بعد، وكذا األطر اإلدارية والتقنية، الحفاظ على التجهيزات 
شخصية  ألغراض  استعمالها  يجوز  وال  إشارتهم،  رهن  املوضوعة 

أو خارج اإلطار املعمول به.

املادة 16

تحدث لجنة وطنية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى اإلشراف 
على تنمية وتطوير التعلم عن بعد وتتبعه وتقييمه، تضم في عضويتها 

السلطات الحكومية املكلفة بـالقطاعات التالية :

- األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

- االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- التربية الوطنية والتكوين املنهي ؛

- التعليم العالي والبحث العلمي ؛

- الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ؛

- الثقافة والشباب والرياضة.

الحكومية  السلطات  إلحدى  يفوض  أن  الحكومة  لرئيس  يمكن 
املمثلة في اللجنة الوطنية رئاسة اجتماع من اجتماعاتها.

عنها  ممثلين  انتداب  الذكر  السالفة  الحكومية  للسلطات  ويمكن 
لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية. ويشترط في ممثلي هذه السلطات 

أن يكونوا على األقل من درجة مدير لإلدارة املركزية أو ما يماثله.

املادة 17

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على األقل، وكلما 
دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.

الكتابة  مهام  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 
الدائمة للجنة الوطنية.

يمكن للجنة الوطنية إحداث لجان جهوية يعهد إليها بتتبع إجراءات 
تنمية وتطوير التعلم عن بعد.

وتحدد كيفية سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وكذا تركيبة 
للجنة  الدائمة  الكتابة  طرف  من  يعد  داخلي،  نظام  في  األخيرة  هذه 

الوطنية، ويصادق عليه بمقرر لرئيس الحكومة.

املادة 18

وزير  إلى  تنفيذه  ويسند  الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 
العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
والتجارة  الصناعة  ووزير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
والرياضة  والشباب  الثقافة  ووزير  والرقمي  األخضر  واالقتصاد 
والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  املنتدب لدى وزير  والوزير 
كل  العلمي،  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1443 )24 أغسطس 2021( .

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

 والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريش اعويشة.
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 مشروع مرسوم
 ............................في  صادر  2.20.473رقم 

لعمل ا اتبتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة املناهج والبرامج ومجموع
 سيرها اتاملحدثة لديها وكيفي

 

 ئيس الحكومة،ر 
املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر  51.17اإلطار رقم -بناء على القانون 

(، والسيما 2019أغسطس  9) 1440ذي الحجة  7بتاريخ  1.19.113بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 ؛منه 29و 28تين املاد

 3337.19البحث العلمي رقم وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي و 
( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 2019نوفمبر  29) 1441ربيع اآلخر  2الصادر في 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي 
 والبحث العلمي؛

 ،(2021غشت  23)1443من محرم  14د بتاريخ وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعق
 رسم ما يلي:

 املادة األولى

املتعلق بمنظومة التربية  51.17اإلطار املشار إليه أعاله رقم -من القانون  29املادة تطبيقا ألحكام 
مالءمة املناهج والتكوين والبحث العلمي، يحدد هذا املرسوم تأليف اللجنة الدائمة لتجديد و 

 وكيفيات سيرها، ويشار إليها بعده ب "اللجنة الدائمة". مجموعات العمل املحدثة لديهاوالبرامج و 

 الثانيةاملادة 

اللجنة الدائمة شخصية علمية وطنية مشهود بكفاءتها وخبرتها وتجربتها في املجاالت رأس ت
والثقافية،  يةالرياضو  يةوالبيئ ية والتاريخيةاالقتصادو  بيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنيةال

 . يتم تعيينها من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية

 :من األعضاء التالي بيانهموتتألف اللجنة الدائمة 

 الحكومية املكلفة بالقطاعات التالية: من السلطاتحد عن كل وا ممثل-1

 حقوق اإلنسان؛ –

 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ –

 التربية الوطنية؛ –

 التكوين املنهي؛ –

 التعليم العالي والبحث العلمي؛ –
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 الثقافة؛ –
 الشباب والرياضة؛ –
 التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة. –

 ويشترط في ممثلي السلطات الحكومية السالفة الذكر أن يكونوا على األقل من درجة مدير لإلدارة املركزية.

بيداغوجية والتكوينية اللهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في املجاالت  خبيرا، مشهود (15) خمسة عشر -2

السلطة  لدنية، يعينون من الثقافو  يةالرياضو  يةوالبيئ والتاريخية يةاالقتصادو  والعلمية والتقنية

يراعى في ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 4) ملدة أربعوذلك  ،الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية

  .تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة

 املؤسسات التالية:كل مؤسسة من عن  واحد ممثل-3

 املجلس العلمي األعلى؛–

 املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية؛–

 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛–

 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛–

 مجلس الجالية املغربية بالخارج؛–

 املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛ الهيأة–

 الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛–

 أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛–

 أكاديمية اململكة املغربية؛–

 املرصد الوطني لحقوق الطفل؛–

 ي؛لعلموالبحث امدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي –

 مدير الوكالة الوطنية ملحاربة األمية؛–

 .االتحاد العام ملقاوالت املغرب–

 الدائمة.ويمكن لرئيس اللجنة الدائمة أن يستشير كل هيئة عامة أو خاصة معنية بمهام اللجنة 

 

 

72- 73 - - 72 -

 

 املادة الثالثة

، بدعوة من رئيسها، وذلك الضرورة إلى ذلك دعتكلما و  على األقلفي السنة  (2) اللجنة الدائمة مرتين تجتمع 
 .ها األول خالل اجتماعالذي تصادق عليه  ،الداخلي نظامهاوفق 

 النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:هذا  يحدد

  اللجنة الدائمة ومجموعات العمل املتخصصة؛ اجتماعاتتنظيم 

 ؛وتنظيمها الداخلي هيكلة مجموعات العمل املتخصصة 

 الضرورية لحسن سير اللجنة الدائمة ومجموعات العمل املتخصصة.  اإلجراءات 

عضائها على األقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يوجه الدائمة اجتماعاتها بحضور ثلثي أ تعقد اللجنة
( يوما، ويكون هذا االجتماع 15اجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر )رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لعقد 

 حضر. صحيحا بمن

تتخذ اللجنة قرارتها بالتوافق، وإذا تعذر ذلك باألغلبية املطلقة ألعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل 
 األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 الرابعةاملادة 

يستمر أعضاء اللجنة الدائمة الذين انتهت مدة انتدابهم، في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين نظرائهم الجدد أو تجديد 
 تعيينهم.

 املادة الخامسة                                                                            

 كتابة اللجنة الدائمة، والتي تقوم بما يلي: الوطنية مهامالسلطة الحكومية املكلفة بالتربية تولى ت

 التحضير الجتماعات اللجنة الدائمة وإعداد محاضرها؛ 

  مجموعات العمل املتخصصة بتنسيق مع  ،اللجنة الدائمةاملزمع عرضها على  االقتراحاتإعداد مشاريع
 ؛املنصوص عليها في املادة الخامسة أدناه

 السهر على حسن سير أشغال اللجنة الدائمة ومجموعات العمل املتخصصة؛ 

 الحكومية املعنية؛، بتنسيق مع السلطات تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة 

  ومحفوظاتها ومستنداتهامسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة الدائمة وتقاريرها. 

 سادسةالاملادة 

 مجموعات عمل متخصصة: (5) خمس ،لدى اللجنة الدائمةحدث ت

   ؛التعليم املدرس يمجموعة عمل 

  ؛عمل التكوين املنهي مجموعة 
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 الضرورية لحسن سير اللجنة الدائمة ومجموعات العمل املتخصصة.  اإلجراءات 

عضائها على األقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يوجه الدائمة اجتماعاتها بحضور ثلثي أ تعقد اللجنة
( يوما، ويكون هذا االجتماع 15اجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر )رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لعقد 

 حضر. صحيحا بمن

تتخذ اللجنة قرارتها بالتوافق، وإذا تعذر ذلك باألغلبية املطلقة ألعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل 
 األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 الرابعةاملادة 

يستمر أعضاء اللجنة الدائمة الذين انتهت مدة انتدابهم، في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين نظرائهم الجدد أو تجديد 
 تعيينهم.

 املادة الخامسة                                                                            

 كتابة اللجنة الدائمة، والتي تقوم بما يلي: الوطنية مهامالسلطة الحكومية املكلفة بالتربية تولى ت

 التحضير الجتماعات اللجنة الدائمة وإعداد محاضرها؛ 

  مجموعات العمل املتخصصة بتنسيق مع  ،اللجنة الدائمةاملزمع عرضها على  االقتراحاتإعداد مشاريع
 ؛املنصوص عليها في املادة الخامسة أدناه

 السهر على حسن سير أشغال اللجنة الدائمة ومجموعات العمل املتخصصة؛ 

 الحكومية املعنية؛، بتنسيق مع السلطات تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة 

  ومحفوظاتها ومستنداتهامسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة الدائمة وتقاريرها. 

 سادسةالاملادة 

 مجموعات عمل متخصصة: (5) خمس ،لدى اللجنة الدائمةحدث ت
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   ؛عمل التعليم العاليمجموعة 

 ؛عمل التعليم العتيق مجموعة 

 تربية وتعليم و  والتربية الدامجة محاربة األميةو التربية غير النظامية ب مجموعة عمل البرامج الخاصة

  .أبناء الجالية املغربية املقيمة بالخارج

كما يمكن إحداث مجموعات عمل متخصصة أخرى دائمة أو مؤقتة ترى اللجنة أنها ضرورية ملساعدتها على 

 .باملهام املنوطة بهاالقيام 

يها أعاله، بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية مجموعات العمل املتخصصة املشار إليتم تعيين أعضاء 

 ويراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة. الوطنية، باقتراح من السلطات الحكومية املعنية.

( مرات في السنة على األقل، وكلما دعت الضرورة إلى 3ثالث )تعقد مجموعات العمل املتخصصة اجتماعاتها 

 ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
 

  بعةالسااملادة 
بتنسيق مع اللجنة الدائمة، يتضمن حصيلة أنشطة سنوي إعداد تقرير يعهد إلى كتابة اللجنة الدائمة مهمة 

 وُيعرض هذا التقرير على اللجنة الدائمة قصد املصادقة عليه. .ومجموعات العمل املتخصصةأعضائها 
 

 لثامنةاملادة ا
يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي ، و ، الناطق الرسمي باسم الحكومةالعالي والبحث العلمي

 ، كل واحد منهما فيما يخصه.والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

 

 ...................................................في ... ،وحرر بالرباط                                                                        
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التزامات 
ومساهمات الشركاء

 
 

رة  وزا
صاد االجتماعي   

صناعة التقليدية والنقل الجوي واالقت
السياحة وال
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القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

ك في أفق 
نوع التزام الشري

2030
 

التربية الوطنية 
 

 

تطوير النموذج البيداغوجي 
 

-
تعزيز االندماج في سوق الشغل 

 
-

رات املهنية  مالءمة املسالك املهنية واملسا
(harmonisation)

 

--
إعداد خريطة تكوين تالؤم حاجيات سوق الشغل

 

-
رساء إ
  

رسة املغربية  هيكلة جديدة ملكونات املد
 

-
رات املهنية  مالءمة املسالك املهنية واملسا

(harmonisation)
 

-
فتح املمرات والجسور بين القطاعات الثالث

 

تحسين وتطوير نظام التقويم  
رس ي واالمتحانات  والدعم املد

 

-
مراجعة الهيكلة البيداغوجية لبكالوريا التعليم  

العام 
والبكالوريا املهنية 

 
-

املساهمة في إعداد هيكلة جديدة
 

-
صديق  

إحداث إطار مرجعي وطني لإلشهاد والت
ف هيئة وطنية مستقلة

ت إشرا
تح

 
-

صادقة
املساهمة في اإلعداد وامل

 

تطوير الحكامة ومأسسة اإلطار  
التعاقدي 

 
-

صلة تفعيل سياسة الالمركزية والالتمركز 
موا

 

-
اقتراح كل قطاع أو 

ضوة في اللجنة الوطنية، ممثلين في اللجان  
مؤسسة ع

ضاء لجنة  
صة الدائمة املنبثقة عن اللجنة الوطنية، وال سيما أع

ص
املتخ

ن القانونية؛  الشؤو
 

-
راسة   إبداء الرأي وتقديم مالحظات واقتراحات خالل مرحلة إعداد ود

ص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بتنزيل القانون 
صو

ريع الن مشا
-

اإلطار
صات كل قطاع أو مؤسسة ممثلة في    

صا
ضمن اخت

ب التي تدخل 
في الجوان

اللجنة الوطنية، والتي لها عالقة بمجال التربية والتكوين،  
 

-
ص التطبيقية   

صو
ريع الن تقديم مالحظات واقتراحات لتجويد وإغناء مشا

لتنزيل القانون 
-

رقم  اإلطار 
51.17
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القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

نوع 
ك في أفق 

التزام الشري
2030

 

التكوين املنهي 
 

ض التكوين  
تطوير وتنويع عر
املنهي 

  

-
ب التكوين 

ف شع
إحداث وتحيين وحذ

 
-

إحداث مؤسسات جديدة 
 

-
راسات القطاعية   املشاركة الفعالة في إنجاز الد

واملقياسية لتحديد حاجيات سوق الشغل
 

-
تجهيز 

وتأهيل وتوسيع
 

مؤسسات التكوين املنهي 
 

-
رات إحداث مؤسسات  املشاركة في إعداد قرا

التكوين املنهي 
 

-
ب املحدثة واملحينة واملحذوفة  

تحديد الشع
 

-
تحديد املؤسسات 

املزمع
 

إحداثها 
 

-
راسات تحديد الحاجيات من الكفاءات  تنزيل توصيات د

 
-

يد السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي   تزو
رية حول   ضرو

باملعطيات ال
ض التكوين املنهي 

عر
 

-
تحديد املؤسسات 

امل
زمع

 
تأهيلها
  

وتوسيعها وتجهيزها 
 

-
تنمية وتوسيع جهاز التكوين 

 

-
إحداث قرى الدعم والتكوين بالعالم 

ي القرو
 ؛

-
إحداث مؤسسات جديدة 

مل
العامل في القطاع الغير مهيكل واكبة الشباب  

 
من أجل  

استفادته من برامج التكوين بالتدرج املنهي  

وتوجيهه نحو القطاع املهيكل
 ؛

  

-
ضرية من الكفاءات والتكوينات  

ية وشبه ح تحديد حاجيات كل منطقة قرو
ص واإلمكانات التي تتيحها  

ريةمن أجل استفادة الشباب من الفر ضرو
ال

هذه املناطق 
 

-
الهيكلة املؤسساتية والتنظيمية واملالية لق

رى الدعم والتكوين بالعالم  
رد البشرية   واملوا

من املعدات 
واحتياجاتها 

ضاري 
ح

والشبه 
ي  القرو

والتقنية؛ 
 

-
إعداد خطة العمل إلنشاء قرى الدعم والت

ي وشبه   كوين في العالم القرو
ضري 

ح
 

-
عقد الشراكات مع تحديد مجاالت التعاون وكذا التزامات كل شريك في هذا  

ع  املشرو
 

-
ض 

توفير البنيات ال
رية للتكوين املنهي   رو

 
-

املساهمة في تجهيز هذه املراكز
 ؛

-
ب جديدة مالئمة لحاجيات سوق الشغل 

توفير شع
 

-
ي  املساهمة في إحداث قرى الدعم والتكوين بالعالم القرو

 
-

مواكبة الشباب العامل في القطاع الغير مهيكل
  

من أجل استفادته من  
برامج التكوين بالتدرج املنهي وتوجيهه نحو القطاع املهيكل

 . 
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القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

ك في أفق 
نوع التزام الشري

2030
 

التكوين املنهي 
 

 

تعزيز آليات وأدوات  
ط 

التخطي
 

-
صة  

ص التنظيمية الخا
صو

املساهمة في إعداد الن
بأجهزة التشاور  

 
-

املشاركة في أشغال 
اللجان القطاعية
 

والجهوية  
والوطنية  

 
-

ف الوطني املوحد  
صني

املساهمة في إعداد الت
لقطاعات التكوين املنهي 

 
-

صائي ملطابقة 
املساهمة في تطوير نموذج إح

التكوين والتشغيل  
 

-
ب  

سجل الوطني لشع
املساهمة في إعداد وتحيين ال

التكوين املنهي سنويا  
 

-
املساهمة في  

سجل
تطوير 

 
وطني للمهن والحرف  

 

-
ص التنظيمية بمقترحات 

صو
ريع الن إغناء مشا

 
-

صادق عليها 
ص امل

صو
تفعيل الن

 
-

والجه
يد اللجان القطاعية  تزو

واملعطيات  
والوطنية باملعلومات 

وية 
رية   ضرو

ال
 

-
ف الوطني املوحد لقطاع

صني
اعتماد الت

ات 
التكوين املنهي 

 
-

رية ضرو
يد السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي باملعطيات ال تزو

 
 

الخريطة التوقعية للتكوين  
املنهي 

 

-
ط توقعية

إعداد خرائ
 

جهوية متعددة السنوات على  
ط لالستجابة للحاجيات السوسيو

املدى املتوس
-

صادية 
اقت

 

-
املشاركة في أشغال اللجان املوضوعاتية والجهوية  

 
-

 
صادقة مع باقي الشركاء على الخريطة التوقعية الجهوية 

امل
 

-
س الوطني للتنسيق

صادق عليها من طرف املجل
تنزيل الخريطة الجهوية امل

   

     
ا

لتأهيل املندمج ملؤسسات  
التربية والتكوين

  : 
-

الرفع من الطاقة  
االستيعابية 

 
-

االستجابة لحاجيات سوق  
الشغل 

 

 

-
و 

رة البرنامج   رهن إشا ضع 
املؤسسات

  
صد اتخاذها مقرات لتنظيم  

التابعة لها، ق
التكوين العام

  
والتكنولوجي

  
في الحرف والتأهيالت

  
الواعدة التي يتم تحديدها  

صوصيات الجهة
ب ما تمليه خ

حس
. 

-
املشاركة في أشغال لجنة للتتبع. 

 
-

ي 
عمل على تنظيم أيام إعالمية وتحسيسية لفائدة املقاوالت والشباب املرشحين  

للتكوين بالتدرج املنهي 
. 

-
ي 

رجين واملقاوالت املستقبلة لهم.  عمل على انتقاء املتد
 

-
يعمل على تز 

يد مراكز ال و
تدرج املنهي التي ينظم فيها التكوين العام والتكنولوجي،  

رية.  ضرو
باملعدات والتجهيزات التعليمية والبيداغوجية، واملعلوماتية ال
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-
تكوين املكونين ومؤطري التدرج 

 
-

من
ح  

امل
صادقة على مؤهالتهم املهنية دبلوما للتكوين  

رجين الذين تمت امل املنهي تد
 وأ

شهادة التكوين 
ب

التدرج املنهي
. 

القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

ك في أفق 
نوع التزام الشري

2030
 

      
 

 
التكوين املنهي 

 
 

رصد وتتبع املهن   رساء آليات  إ
والتكوينات الجديدة 

 
-

رساء مرصد املالءمة بين املهن   املشاركة في إ
والتكوينات الجديدة وحاجيات سوق الشغل

 

-
راسة إحداث املرصد  املشاركة في إنجاز د

 
-

ص القانوني للمرصد 
املشاركة في إعداد الن

 
-

رية واملشاركة في أشغاله  ضرو
يد املرصد باملعطيات ال تزو

 

نظام وطني موحد لتقييم  
مؤسسات التكوين 

 

-
املساهمة في بلورة 

وتحيين نظام 
 

للتقييم الذاتي ملؤسسات التكوين  وطني موحد  
 

-
املساهمة 

في  
بلورة
 

وتحيين نظام وطني موحد  
رجي ملؤسسات التكوين للتقييم الخا

 

-
اعتماد وتنزيل نظام وطني موحد للتقييم الذاتي ملؤسسات التكوين 

 
-

رجي ملؤسسات التكوين  اعتماد وتنزيل نظام وطني موحد للتقييم الخا
 

-
رير منبثقة عن التقييم ورفعها لقطاع التكوين املنهي إنجاز تقا

  
-

ص تنظيمي للتقييم 
املشاركة في إعداد ن

ومنح 
 

عالمة الجودة ملؤسسات التكوين  
 

خلق عالمة وطنية 
للجودة  

بمؤسسات 
 

التكوين املنهي 
 

-
املشاركة في إعداد مرجعية وطنية  

للجودة  
بمؤسسات
 

التكوين املنهي وفي عرضها على الهيئات  
صادقة   

صة للم
املخت

 
-

املشاركة في تحديد مساطر منح عالمة الجودة  
 

-
اعتماد 

املرجعية الوطنية للجودة بمؤسسات
 

التكوين املنهي 
 

-
ترشيح املؤسسات لنيل عالمات الجودة 

 

ف املهن 
التربية على استكشا

 
-

ف املهن 
املشاركة في عملية استكشا

 
-

ف  
ص القطاعات واملهن املستهدفة في عملية استكشا

تقديم اقتراحات فيما يخ
املهن 

 
-

املساعدة في
 

إنتاج الدعائم اإلعالمية  
 

مـأسسة نظام مندمج للتوجيه 
 

-
ص 

صو
املساهمة في إعداد الن

 
-

ضاء استقبال على مستوى املؤسسات التكوينية ملواكبة  
اعتماد ف

ومساعدة 
  

س  
الراغبين في التكوين املنهي على اختيار مدرو

رهم ملسا
 

مـأسسة نظام املمرات والجسور 
 

-
ص 

صو
املساهمة في إعداد الن

 
-

ص التنظيمية بمقترحات
صو

ريع الن إغناء مشا
 

-
صادق عليها 

ص امل
صو

تفعيل الن
 

الخريطة 
التوقعية للتكوين  

املنهي 
 

-
املشاركة في إعداد الخريطة التوقعية للتكوين املنهي

 
-

صادقة على الخريطة التوقعية 
امل

 
-

س الوطني للتنسيق 
صادق عليها من طرف املجل

تنزيل الخريطة الجهوية امل
 

-
رية ضرو

يد السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي باملعطيات ال تزو
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مشاركة قاعدة 
البيانات  

ربين واملكونين   صة باملتد
الخا

صة بكل قطاع
الخا

 
راسات   املساهمة في إنجاز الد

ف
زمة النجاز األهدا الال

 

 
-

تحديث التطبيقات املعلوماتية ) وضع النظام  
املعلوماتي الوطني للتكوين املنهي( 

 
 

 

 

القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

ك في أفق 
نوع التزام الشري

2030
 

      
التكوين املنهي 

 
 

        

تجديد
 

وتطوير 
 

النموذج  
البيداغوجي املتعلق بهندسة  

ربة باعتبار   التكوين باعتماد املقا
الكفاءات

 

-
املساهمة في إعداد اإلطار املرجعي إلعداد البرامج  

صادقة على محتواه 
وامل

 
-

ب  
اعتماد اإلطار املرجعي إلعداد/تحيين البرامج حس

ربة باعتبار الكفاءات   املقا
 

-
املساهمة في  

إعداد اإلطار
  

املرجعي إلدماج الكفاءات 
واملقاوالتية

اللغوية 
  

  
جهاز  

ضمن 
رة  وح املباد ور

التكوين   
 

-
ضمن  

املستهدفة 
األساسية 

الكفاءات 
اعتماد 

اإلستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي
 

-
تنز 

يل وتعميم
  

ربة باعتبار الكفاءات   ب املقا
اإلطار املنهجي إلعداد البرامج حس

 
-

ربة باعتبار الكفاءات  إعداد برامج التكوين املنهي حسب املقا
 

-
راج    إد

الكفاءات
 

األساسية 
 

في 
برامج التكوين املنهي  

 
-

رات املهنية   ب جديدة للمسا
إحداث شع

 
-

ربين مبني اعتماد نظام تقييم  املتد
 

على اكتساب الكفاءات  
 

-
إعداد
  

البرامج 
املرقمنة

في 
 

إطار 
 

تطوير التكوين عن بعد
   

-
إعداد دورات التكوين لفائدة املكونين وكذا األطر اال 

رية  دا
 

-
راة العامة  املشاركة في املبا

 
-

ط
االنخرا

 
في عملية اعتماد
 

املؤسسات/الشعب 
 

-
ر  ص على اطر مؤهلة قا

تعزيز توفر مؤسسات التكوين املنهي الخا
 ة

رات املهنية تعزيز املسا
 

-
املشترك  

والتدبير 
تقييم 

عملية 
في 

املساهمة 
رات املهنية للمسا

 

رساء نظام وطني موحد   بلورة وإ
لتقييم مؤسسات التكوين املنهي 

 

-
املساهمة ف

  ي
تحديد املبادئ  

والقواعد
  

األساسية  
ربين  لتقييم تعلمات املتد

صادقة
وامل

 
عليها 

 
-

اعتماد نظام تقييم  
موحد  

ربة باعتبار   يعتمد على املقا
الكفاءات

 

مأسسة التكوين املنهي 
 

عن بعد
و   

رقمنة
 

املنهي برامج التكوين  
 

-
ص القانونية والتشريعية  

صو
املشاركة في إعداد الن

املؤسسة لل
تكوين املنهي عن بعد.

 
-

املشاركة في إعداد األطر املرجعية للتكوين عن بعد 
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-
تكوين املكونين ومؤطري التدرج 

 
-

من
ح  

امل
صادقة على مؤهالتهم املهنية دبلوما للتكوين  

رجين الذين تمت امل املنهي تد
 وأ

شهادة التكوين 
ب

التدرج املنهي
. 

القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

ك في أفق 
نوع التزام الشري

2030
 

      
 

 
التكوين املنهي 

 
 

رصد وتتبع املهن   رساء آليات  إ
والتكوينات الجديدة 

 
-

رساء مرصد املالءمة بين املهن   املشاركة في إ
والتكوينات الجديدة وحاجيات سوق الشغل

 

-
راسة إحداث املرصد  املشاركة في إنجاز د

 
-

ص القانوني للمرصد 
املشاركة في إعداد الن

 
-

رية واملشاركة في أشغاله  ضرو
يد املرصد باملعطيات ال تزو

 

نظام وطني موحد لتقييم  
مؤسسات التكوين 

 

-
املساهمة في بلورة 

وتحيين نظام 
 

للتقييم الذاتي ملؤسسات التكوين  وطني موحد  
 

-
املساهمة 

في  
بلورة
 

وتحيين نظام وطني موحد  
رجي ملؤسسات التكوين للتقييم الخا

 

-
اعتماد وتنزيل نظام وطني موحد للتقييم الذاتي ملؤسسات التكوين 

 
-

رجي ملؤسسات التكوين  اعتماد وتنزيل نظام وطني موحد للتقييم الخا
 

-
رير منبثقة عن التقييم ورفعها لقطاع التكوين املنهي إنجاز تقا

  
-

ص تنظيمي للتقييم 
املشاركة في إعداد ن

ومنح 
 

عالمة الجودة ملؤسسات التكوين  
 

خلق عالمة وطنية 
للجودة  

بمؤسسات 
 

التكوين املنهي 
 

-
املشاركة في إعداد مرجعية وطنية  

للجودة  
بمؤسسات
 

التكوين املنهي وفي عرضها على الهيئات  
صادقة   

صة للم
املخت

 
-

املشاركة في تحديد مساطر منح عالمة الجودة  
 

-
اعتماد 

املرجعية الوطنية للجودة بمؤسسات
 

التكوين املنهي 
 

-
ترشيح املؤسسات لنيل عالمات الجودة 

 

ف املهن 
التربية على استكشا

 
-

ف املهن 
املشاركة في عملية استكشا

 
-

ف  
ص القطاعات واملهن املستهدفة في عملية استكشا

تقديم اقتراحات فيما يخ
املهن 

 
-

املساعدة في
 

إنتاج الدعائم اإلعالمية  
 

مـأسسة نظام مندمج للتوجيه 
 

-
ص 

صو
املساهمة في إعداد الن

 
-

ضاء استقبال على مستوى املؤسسات التكوينية ملواكبة  
اعتماد ف

ومساعدة 
  

س  
الراغبين في التكوين املنهي على اختيار مدرو

رهم ملسا
 

مـأسسة نظام املمرات والجسور 
 

-
ص 

صو
املساهمة في إعداد الن

 
-

ص التنظيمية بمقترحات
صو

ريع الن إغناء مشا
 

-
صادق عليها 

ص امل
صو

تفعيل الن
 

الخريطة 
التوقعية للتكوين  

املنهي 
 

-
املشاركة في إعداد الخريطة التوقعية للتكوين املنهي

 
-

صادقة على الخريطة التوقعية 
امل

 
-

س الوطني للتنسيق 
صادق عليها من طرف املجل

تنزيل الخريطة الجهوية امل
 

-
رية ضرو

يد السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي باملعطيات ال تزو
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مشاركة قاعدة 
البيانات  

ربين واملكونين   صة باملتد
الخا

صة بكل قطاع
الخا

 
راسات   املساهمة في إنجاز الد

ف
زمة النجاز األهدا الال

 

 
-

تحديث التطبيقات املعلوماتية ) وضع النظام  
املعلوماتي الوطني للتكوين املنهي( 

 
 

 

 

القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

ك في أفق 
نوع التزام الشري

2030
 

      
التكوين املنهي 

 
 

        

تجديد
 

وتطوير 
 

النموذج  
البيداغوجي املتعلق بهندسة  

ربة باعتبار   التكوين باعتماد املقا
الكفاءات

 

-
املساهمة في إعداد اإلطار املرجعي إلعداد البرامج  

صادقة على محتواه 
وامل

 
-

ب  
اعتماد اإلطار املرجعي إلعداد/تحيين البرامج حس

ربة باعتبار الكفاءات   املقا
 

-
املساهمة في  

إعداد اإلطار
  

املرجعي إلدماج الكفاءات 
واملقاوالتية

اللغوية 
  

  
جهاز  

ضمن 
رة  وح املباد ور

التكوين   
 

-
ضمن  

املستهدفة 
األساسية 

الكفاءات 
اعتماد 

اإلستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي
 

-
تنز 

يل وتعميم
  

ربة باعتبار الكفاءات   ب املقا
اإلطار املنهجي إلعداد البرامج حس

 
-

ربة باعتبار الكفاءات  إعداد برامج التكوين املنهي حسب املقا
 

-
راج    إد

الكفاءات
 

األساسية 
 

في 
برامج التكوين املنهي  

 
-

رات املهنية   ب جديدة للمسا
إحداث شع

 
-

ربين مبني اعتماد نظام تقييم  املتد
 

على اكتساب الكفاءات  
 

-
إعداد
  

البرامج 
املرقمنة

في 
 

إطار 
 

تطوير التكوين عن بعد
   

-
إعداد دورات التكوين لفائدة املكونين وكذا األطر اال 

رية  دا
 

-
راة العامة  املشاركة في املبا

 
-

ط
االنخرا

 
في عملية اعتماد
 

املؤسسات/الشعب 
 

-
ر  ص على اطر مؤهلة قا

تعزيز توفر مؤسسات التكوين املنهي الخا
 ة

رات املهنية تعزيز املسا
 

-
املشترك  

والتدبير 
تقييم 

عملية 
في 

املساهمة 
رات املهنية للمسا

 

رساء نظام وطني موحد   بلورة وإ
لتقييم مؤسسات التكوين املنهي 

 

-
املساهمة ف

  ي
تحديد املبادئ  

والقواعد
  

األساسية  
ربين  لتقييم تعلمات املتد

صادقة
وامل

 
عليها 

 
-

اعتماد نظام تقييم  
موحد  

ربة باعتبار   يعتمد على املقا
الكفاءات

 

مأسسة التكوين املنهي 
 

عن بعد
و   

رقمنة
 

املنهي برامج التكوين  
 

-
ص القانونية والتشريعية  

صو
املشاركة في إعداد الن

املؤسسة لل
تكوين املنهي عن بعد.

 
-

املشاركة في إعداد األطر املرجعية للتكوين عن بعد 
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-

املشاركة في
  

سيرورة تكوين 
  

املكونين في مجال إعداد  
املحتويات الرقمية  

وبيداغوجية للتكوين 
  

عن بعد  
وتكوين املكونين
  

صاالت  
في تكنولوجيا املعلومات واالت

 
    

القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

ك في أفق 
نوع التزام الشري

2030
 

      
التكوين املنهي 

 
 

تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء  
في منظومة التكوين املنهي و  
ط في أشغال لجن  

االنخرا
الحكامة لقطاع التكوين املنهي 

 

-
املشاركة في لجان حكامة التكوين املنهي  

 
-

ربة جديدة لتنظيم   املشاركة في بلورة وإعداد مقا
راة العامة للتكوين  املبا

 
-

راة العامة  املشاركة في تنظيم املبا
للتكوين املنهي  

ية الجديدة  ب الرؤ
حس

 
-

املشاركة في تقييم 
راة العامة املبا
  

للتكوين املنهي  
ب التنظيمية والتدبيرية

في جميع الجوان
 

-
س  

رد البشرية للتكوين األسا تعبئة املوا
البيداغوجي والتكوين املستمر 

 
-

ضيات  
صل وتنزيل مقت

التعبئة من أجل التوا
صوصه التطبيقية ا

القانون اإلطار ون
صة  

لخا
بالتكوين املنهي 

 

✓
 

تطوير الحكامة ومأسسة  
التعاقد: 

 
-

تقوية الجسور بين التكوين  
صادي

املنهي والنسيج االقت
 

 

-
ط للتكوين بالتدرج املنهي، قبل انطالقة عملية 

إعداد مخط
التكوين

 
-

ضع
ي

  
رة البرنامج  رهن إشا

صفة دائمة ومسـتمرة
، ب

 ،  
مكلفا ب

بر 
نا

مج التدرج  
املنهي 

يسهر على 
رير   ف جوانبه واعداد التقا

تتبع سير البرنامج وتنسـيق مختل
الدورية حول 

 
سير
  

البرنامج بتنسـيق مع مراكز التدرج املنهي كما يتولى تنسـيق  
اإلعداد الجتماعات لجنة  

التتبع. 
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-
تجديد التكوينات وتنويعها  

والعمل على مالءمتها بكيفية  
منتظمة مع تطور املهن  

ومستجداتها
 

-
إعداد  

ب طبيعتها املحددة في  
تقريرا ماليا يبرز مبالغ النفقات واألداءات حس

ع امليزانية مشرو
 . 

-
تنظيم

 
وتتبع
  

التكوين التطبيقي
 

والنظري 
 

-
من

ح  
امل

صادقة على مؤهال
رجين الذين تمت امل تد

تهم املهنية دبلوما للتكوين  
املنهي 

 وأ
شهادة التكوين 

ب
التدرج املنهي

 . 
 

القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

ك في أفق 
نوع التزام الشري

2030
 

التعليم العالي  
ث 

والبح
العلمي

 

ص 
تعزيز دور التعليم العالي الخا

ك للدولة في مجال التربية 
كشري

والتكوين 
 

-
 

رساء إطار تعاقدي استراتيجي لتطوير  إ
رتقاء بجودته ص واال

القطاع الخا
 

-
ع أولي لإلطار التعاقدي املساهمة في إعداد مشرو

 
االستراتيجي لتطوير 

ص 
القطاع الخا

 
 

توطيد اإلصالح البيداغوجي ومد  
ف مكونات  

الجسور بين مختل
منظومة التربية والتكوين 

 

-
ض التكوين وطرق 

تنويع وتجويد عر
ط  

وأنما
س 

ري التد
 

-
صادي مهتمة  

ط السوسيو اقت
ث عن مؤسسات من املحي

البح
ط في هذا النوع من التكوينات

باالنخرا
 

-
صادي في التكوين والتأطير املزدوج  

مساهمة مهنيي النسيج االقت
)أكاديمي 

- 
منهي( للطلبة 

 
-

صة بالطلبة
ب الخا

ري توسيع إمكانيات التد
 

رتقاء بالحياة الجامعية   اال
رسية  واملد

 
-

شجيع وتحفيز الطلبة على إبراز وصقل  
ت

مواهبهم 
 

-
ف 

قة للتعري املساهمة في املهرجانات الدولية والوطنية بتنظيم أرو
وث الثقافي املغربي  صناعة التقليدية املغربية واملور

بال
 

-
ط السياحة الثقافية 

دعم التظاهرات الثقافية الدولية في إطار تنشي
ار  واستقطاب الزو

 
-

أثمنة 
صول على تذاكر الطيران على الخطوط امللكية  

ضيلية في الح
املغربيةتف

 

رسية   ضة املد
رتقاء بالريا اال

والجامعية
 

-
رسة األنشطة   تعزيز مشاركة الطلبة في مما

ضية 
الريا

 
-

ضية  
ط السياحة الريا

ضية الدولية في إطار تنشي
دعم التظاهرات الريا

واستقطاب الهواة 
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املشاركة في
  

سيرورة تكوين 
  

املكونين في مجال إعداد  
املحتويات الرقمية  

وبيداغوجية للتكوين 
  

عن بعد  
وتكوين املكونين
  

صاالت  
في تكنولوجيا املعلومات واالت

 
    

القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

ك في أفق 
نوع التزام الشري

2030
 

      
التكوين املنهي 

 
 

تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء  
في منظومة التكوين املنهي و  
ط في أشغال لجن  

االنخرا
الحكامة لقطاع التكوين املنهي 

 

-
املشاركة في لجان حكامة التكوين املنهي  

 
-

ربة جديدة لتنظيم   املشاركة في بلورة وإعداد مقا
راة العامة للتكوين  املبا

 
-

راة العامة  املشاركة في تنظيم املبا
للتكوين املنهي  

ية الجديدة  ب الرؤ
حس

 
-

املشاركة في تقييم 
راة العامة املبا
  

للتكوين املنهي  
ب التنظيمية والتدبيرية

في جميع الجوان
 

-
س  

رد البشرية للتكوين األسا تعبئة املوا
البيداغوجي والتكوين املستمر 

 
-

ضيات  
صل وتنزيل مقت

التعبئة من أجل التوا
صوصه التطبيقية ا

القانون اإلطار ون
صة  

لخا
بالتكوين املنهي 

 

✓
 

تطوير الحكامة ومأسسة  
التعاقد: 

 
-

تقوية الجسور بين التكوين  
صادي

املنهي والنسيج االقت
 

 

-
ط للتكوين بالتدرج املنهي، قبل انطالقة عملية 

إعداد مخط
التكوين

 
-

ضع
ي

  
رة البرنامج  رهن إشا

صفة دائمة ومسـتمرة
، ب

 ،  
مكلفا ب

بر 
نا

مج التدرج  
املنهي 

يسهر على 
رير   ف جوانبه واعداد التقا

تتبع سير البرنامج وتنسـيق مختل
الدورية حول 

 
سير
  

البرنامج بتنسـيق مع مراكز التدرج املنهي كما يتولى تنسـيق  
اإلعداد الجتماعات لجنة  

التتبع. 
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التكوين التطبيقي
 

والنظري 
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من

ح  
امل
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2030
 

-
ضيلية في 

أثمنة تف
صول على تذاكر الطيران على الخطوط امللكية  

الح
املغربية

 

ث العلمي واالبتكار
شجيع البح

ت
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ث  

تحسين حكامة املنظومة الوطنية للبح
العلمي واالبتكار 
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ث التنموي واالبتكار في إطار طلبات عرو
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"ال
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رد مالية إ التكنولوجية" بموا
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امللحق رمق 
1 

    

رقم  ريع االستراتيجية لتنزيل أحكام القانون اإلطار  تفعيل املشا
51.17

 
ث العلمي 

املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبح
 

 

التزامات 
ومساهمات الشركاء

 
 

رة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة   وزا
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القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

نوع التزام
 

ك
الشري

 
في أفق 

2030
 

التربية الوطنية 
 

 

رس ي وتحقيق   ض املد
توسيع العر

إلزامية الولوج
 

-
جعل التكوين املستمر إلزاميا ومعززا للترقي 

املنهي لكافة العاملين في مجال التربية والتكوين 
 

-
نقل الخبرة والدعم 

 

ا
لتأهيل املندمج 

ملؤسسات  
التربية والتكوين 

 
-

تأهيل مؤسسات التربية والتكوين
 

-
راسة وتتبع أشغال   تنظيم دورات تكوين لفائدة األطر التقنية املكلفة بد

بناء وتهيئة املؤسسات التعليمية حول قوانين التعمير والبناء؛ 
 

-
ص البناء واإلصالح. 

رخ ريع البناء من واجبات أداء  إعقاء مشا
 

تطوير وتنويع 
ص 

التعليم الخا
 

-
مالءمة اإلطار القانوني والتنظيمي للتعليم  
ص مع التطورات التي عرفها القطاع 

الخا
 

-
رس ي   واقتراحات بشأن تعديل القانون املنظم للتعليم املد

راء  آ
صوص ي 

الخ
 

-
ص من أجل تعزيز مساهمته  

تحفيز التعليم الخا
، وال سيما باملجال   في تعميم التعليم اإلجباري

ي  القرو
 

-
رس ي   طبيعة التحفيزات املمكن تقديمها لفائدة مؤسسات التعليم املد
صوص ي وطبيعة التزامات املؤسسات مقابل استفادتها من التدابير  

الخ
التحفيزية 

 
-

ضامين دفاتر التحمالت املؤطرة الستفادة مؤسسات التعليم  
تدقيق م

صوص ي من التدابير التحفيزية
رس ي الخ املد

 

-
تطوير التعليم 

ضمن إطار  
رتقاء به  ص واال

الخا
استراتيجي تعاقدي بين الدولة ومؤسسات  

ص 
التعليم الخا

 

-
تقييم منجزات االتفاق اإلطار تقييم منجزات االتفاق اإلطار 

 
-

رس ي   راء واقتراحات بشأن محاور املناظرة الوطنية حول التعليم املد آ
صوص ي 

الخ
 

-
طبيعة اإلطار التعاقدي الذي سيجمع الدولة وقطاع التعل

رس ي   يم املد
ث أهدافه والتزامات الطرفين 

صوص ي من حي
الخ
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القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

نوع التزام
 

ك
الشري

 
في أفق 

2030
 

التكوين املنهي 
 

ض التكوين املنهي
تطوير وتنويع عر

 
 

-
ب التكوين 

ف شع
إحداث وتحيين وحذ

 
-

إحداث مؤسسات جديدة
 

-
املشاركة الفعالة في إنجاز  

راسات القطاعية   الد
واملقياسية لتحديد حاجيات سوق الشغل 

 
-

تجهيز 
وتأهيل وتوسيع

 
مؤسسات التكوين املنهي 

 
-

رات إحداث مؤسسات   املشاركة في إعداد قرا
التكوين املنهي 

 

-
ب املحدثة واملحينة واملحذوفة  

تحديد الشع
 

-
تحديد املؤسسات 

املزمع
 

إحداثها 
 

-
راسات تحديد   تنزيل توصيات د

الحاجيات من الكفاءات 
 

-
رية  ضرو

يد السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي باملعطيات ال تزو
ض التكوين املنهي 

حول عر
 

-
تحديد املؤسسات 

املزمع
 

تأهيلها
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واكبة الشباب العامل  
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برامج التكوين بالتدرج املنهي وتوجيهه نحو القطاع  
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ية وشبه  حاجيات كل منطقة قرو
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التربية الوطنية 
 

 

رس ي وتحقيق   ض املد
توسيع العر

إلزامية الولوج
 

-
جعل التكوين املستمر إلزاميا ومعززا للترقي 

املنهي لكافة العاملين في مجال التربية والتكوين 
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نقل الخبرة والدعم 

 

ا
لتأهيل املندمج 

ملؤسسات  
التربية والتكوين 

 
-

تأهيل مؤسسات التربية والتكوين
 

-
راسة وتتبع أشغال   تنظيم دورات تكوين لفائدة األطر التقنية املكلفة بد

بناء وتهيئة املؤسسات التعليمية حول قوانين التعمير والبناء؛ 
 

-
ص البناء واإلصالح. 

رخ ريع البناء من واجبات أداء  إعقاء مشا
 

تطوير وتنويع 
ص 

التعليم الخا
 

-
مالءمة اإلطار القانوني والتنظيمي للتعليم  
ص مع التطورات التي عرفها القطاع 

الخا
 

-
رس ي   واقتراحات بشأن تعديل القانون املنظم للتعليم املد

راء  آ
صوص ي 

الخ
 

-
ص من أجل تعزيز مساهمته  

تحفيز التعليم الخا
، وال سيما باملجال   في تعميم التعليم اإلجباري

ي  القرو
 

-
رس ي   طبيعة التحفيزات املمكن تقديمها لفائدة مؤسسات التعليم املد
صوص ي وطبيعة التزامات املؤسسات مقابل استفادتها من التدابير  

الخ
التحفيزية 

 
-

ضامين دفاتر التحمالت املؤطرة الستفادة مؤسسات التعليم  
تدقيق م

صوص ي من التدابير التحفيزية
رس ي الخ املد

 

-
تطوير التعليم 

ضمن إطار  
رتقاء به  ص واال

الخا
استراتيجي تعاقدي بين الدولة ومؤسسات  

ص 
التعليم الخا

 

-
تقييم منجزات االتفاق اإلطار تقييم منجزات االتفاق اإلطار 

 
-

رس ي   راء واقتراحات بشأن محاور املناظرة الوطنية حول التعليم املد آ
صوص ي 

الخ
 

-
طبيعة اإلطار التعاقدي الذي سيجمع الدولة وقطاع التعل

رس ي   يم املد
ث أهدافه والتزامات الطرفين 

صوص ي من حي
الخ
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التكوين املنهي 
 

 

ط 
تعزيز آليات وأدوات التخطي

 

-
صة  

ص التنظيمية الخا
صو

املساهمة في إعداد الن
بأجهزة التشاور  

 
-

املشاركة في أشغال 
اللجان القطاعية

 
والجهوية  

والوطنية  
 

-
ف الوطني املوحد  

صني
املساهمة في إعداد الت

لقطاعات التكوين املنهي 
 

-
صائي ملطابقة 

املساهمة في تطوير نموذج إح
التكوين والتشغيل  

 
-

املساهمة في إعداد وتحيين  
ب  

سجل الوطني لشع
ال

التكوين املنهي سنويا  
 

-
املساهمة في 

سجل
تطوير 

 
وطني للمهن والحرف  

 

-
ص التنظيمية بمقترحات 

صو
ريع الن إغناء مشا

 
-

صادق عليها 
ص امل

صو
تفعيل الن

 
-

يد اللجان القطاعية والجهوية والوطنية باملعلومات واملعطيات   تزو
رية   ضرو

ال
 

-
ف الوطني املوحد لقطاع

صني
اعتماد الت

ات
 

التكوين املنهي 
 

-
رية ضرو

يد السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي باملعطيات ال تزو
 

 

الخريطة التوقعية للتكوين املنهي
 

-
ط توقعية

إعداد خرائ
 

جهوية متعددة السنوات  
ط لالستجابة للحاجيات  

على املدى املتوس
السوسيو

-
صادية 

اقت
 

-
املشاركة في أشغال اللجان املوضوعاتية والجهوية  

 
-

 
صادقة على الخريطة التوقعية الجهوية 

امل
 

-
س الوطني  

طرف املجل
صادق عليها من 

تنزيل الخريطة الجهوية امل
للتنسيق  

 

رصد وتتبع املهن   رساء آليات  إ
والتكوينات الجديدة 

 
-

رساء مرصد املالءمة بين املهن   املشاركة في إ
والتكوينات الجديدة وحاجيات سوق الشغل 

 

-
راسة إحداث املرصد  املشاركة في إنجاز د

 
-

املشاركة في إعداد 
ص القانوني للمرصد 

الن
 

-
رية واملشاركة في أشغاله ضرو

يد املرصد باملعطيات ال تزو
 

نظام وطني موحد لتقييم  
مؤسسات التكوين 

 

-
املساهمة في بلورة 

وتحيين نظام
 

للتقييم الذاتي ملؤسسات التكوين  وطني موحد  
 

-
املساهمة 

في بلورة
 

وتحيين نظام وطني موحد  
رجي ملؤسسات التكوين للتقييم الخا

 

-
اعتماد وتنزيل نظام وطني موحد للتقييم الذاتي ملؤسسات التكوين

 
-

رجي ملؤسسات التكوين اعتماد وتنزيل نظام وطني موحد للتقييم الخا
 

-
رير منبثقة عن التقييم ورفعها لقطاع التكوين املنهي  إنجاز تقا
  

-
ص تنظيمي للتقييم  

املشاركة في إعداد ن
ومنح 
  

عالمة الجودة ملؤسسات  
التكوين املنهي 
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التكوين املنهي 
 

خلق عالمة وطنية 
للجودة  

بمؤسسات
 

التكوين املنهي 
 

-
املشاركة في إعداد مرجعية وطنية 

للجودة  
بمؤسسات

 
التكوين املنهي وفي عرضها على الهيئات  

صادقة   
صة للم

املخت
 

-
املشاركة في تحديد مساطر منح عالمة الجودة  

 

-
اعتماد  

املرجعية الوطنية للجودة بمؤسسات
  

التكوين املنهي 
 

-
ترشيح املؤسسات لنيل عالمات الجودة

 

التربية على 
ف املهن 

استكشا
 

-
ف املهن 

املشاركة في عملية استكشا
 

-
ص القطاعات واملهن املستهدفة 

تقديم اقتراحات فيما يخ
  

في عملية  
ف املهن 

استكشا
 

-
املساعدة في

 
إنتاج الدعائم اإلعالمية   

 

مـأسسة نظام مندمج للتوجيه 
 

-
ص 

صو
املساهمة في إعداد الن

 
-

ضاء استقبال على مستوى املؤسسات التكوينية ملواكبة  
اعتماد ف
ومساعدة

 
س 

الراغبين في التكوين املنهي على اختيار مدرو
رهم، ملسا

 

مـأسسة نظام املمرات والجسور 
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صادقة على محتواه 
وامل
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إلعداد/تحيين البرامج  
اعتماد اإلطار املرجعي 

ربة باعتبار الكفاءات  ب املقا
حس

 
-

في  
املساهمة 

اإلطار 
إعداد 

  
إلدماج  

املرجعي 
ضمن  

رة  وح املباد الكفاءات اللغوية واملقاوالتية ور
جهاز التكوين   

 
-

ضمن  
اعتماد الكفاءات األساسية املستهدفة 

اإلستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي 
 

-
تنزي

ل وتعميم
  

ربة باعتبار   حسب املقا
اإلطار املنهجي إلعداد البرامج 

الكفاءات  
 

-
ربة باعتبار الكفاءات ب املقا

إعداد برامج التكوين املنهي حس
 

-
راج   إد

الكفاءات
 

األساسية
 

في  
برامج التكوين املنهي  

 
-

رات املهنية   ب جديدة للمسا
إحداث شع

 
-

ربين مبني اعتماد نظام تقييم  املتد
  

على اكتساب الكفاءات  
 

-
إعداد
 

البرامج 
املرقمنة
في 

 
إطار 
 

تطوير التكوين عن بعد 
   

-
إعداد دورات التكوين لفائدة املكونين وكذا األطر اال 

رية  دا
 

-
راة العامة  املشاركة في املبا

 
-

ط
االنخرا

 
في عملية اعتماد
 

املؤسسات/الشعب 
 

-
ص على اطر 

تعزيز توفر مؤسسات التكوين املنهي الخا
رة مؤهلة قا

 

رات املهنية تعزيز املسا
 

-
والتدبير املشترك  

عملية تقييم 
املساهمة في 

رات املهنية  للمسا
 

رساء نظام وطني موحد   بلورة وإ
لتقييم مؤسسات التكوين املنهي 

 

-
املساهمة ف

  ي
تحديد املبادئ  

والقواعد 
  

األساسية  
ربين   لتقييم تعلمات املتد

صادقة
وامل

 
عليها

 
-

اعتماد نظام تقييم  
موحد  

ربة   على املقا
يعتمد 

باعتبار الكفاءات 
 

مأسسة التكوين املنهي 
 

عن بعد
و   

رقمنة
 

برامج التكوين املنهي
 

-
ص القانونية والتشريعية  

صو
املشاركة في إعداد الن

املؤسسة لل
تكوين املنهي عن بعد.

 
-

املشاركة في إعداد األطر املرجعية للتكوين عن بعد
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املشاركة في

 
سيرورة تكوين
  

املكونين في مجال إعداد  
املحتويات الرقمية  

وبيداغوجية للتكوين
  

عن بعد  
 

وتكوين 
املكونين 

 
املعلومات  

تكنولوجيا 
في 

صاالت 
واالت

 
تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء في  

منظومة
 

ط في  
التكوين املنهي واالنخرا

-
املشاركة في لجان حكامة التكوين املنهي
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صل 
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بالتكوين املنهي 
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القطاع 
 

مجال التدخل 
 

طبيعة التدخل 
 

نوع 
التزام
 

ك
الشري

 
في أفق 

2030
 

التعليم العالي  
ث العلمي

والبح
 

ص 
تعزيز دور التعليم العالي الخا

ك للدولة في مجال التربية 
كشري

والتكوين 
 

-
رساء إطار تعاقدي استراتيجي لتطوير القطاع   إ

رتقاء بجودته ص واال
الخا

 
-

ع أولي لإلطار التعاقدي املساهمة في إعداد مشرو
 

االستراتيجي لتطوير 
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القطاع الخا
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سياسة  

ريع املبرمجة في إطار  إلنجاز املشا
ص وعاء عقاري 
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تخ

املدينة 
 

رسية   ضة املد
رتقاء بالريا اال

والجامعية
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تمكين الطلبة من بنية 

رسة األنشطة   ضنة ملما
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الريا
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شجيع البح

ت
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تحسين حكامة املنظومة الوطنية للبح
واالبتكار 
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ريع البحث التنموي واالبتكار في إطار  تمويل مشترك ملشا

ض وطنية  
عرو
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ث العلمي والتنمية  
صندوق الوطني لدعم البح

املساهمة في  دعم "ال
ضافية لتمويل برامج البحث ذات  

رد مالية إ التكنولوجية" بموا
األولوية 
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Dahir n° 1-19-113 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant 
promulgation de la loi-cadre n° 51-17 relative au système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la 
suite du présent dahir, la loi-cadre n° 51-17 relative au système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique, telle 
qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 
des conseillers.

Fait à Tétouan, le 7 hija 1440 (9 août 2019).
Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement,
SAAD DINE EL OTMANI.

*
*   *

Loi-cadre n° 51-17 
 relative au système d’éducation,

 de formation et de recherche scientifique

Préambule
Conformément aux dispositions de la Constitution 

du Royaume et aux conventions internationales relatives 
aux droits de l’Homme dûment ratifiées par le Royaume du 
Maroc ou auxquelles il adhère, et en vue de mettre en œuvre la 
recommandation de la vision stratégique de la réforme 2015-
2030 approuvée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’assiste, appelant à traduire ses grands choix en une loi-cadre, 
incarnant un pacte national qui engage toutes les parties et que 
tous s’engagent à mettre en œuvre ;

Considérant l ’ importance et la place du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique dans la 
réalisation du projet sociétal de Notre pays, ses rôles dans la 
formation des citoyennes et des citoyens de demain, ainsi que 
dans la réalisation des objectifs du développement humain et 
durable et la garantie du droit à l’éducation pour tous, ce qui le 
met au-devant des priorités nationales ;

Compte tenu de la convergence des volontés des 
différentes composantes de la Nation, Etat et société, pour 
permettre au système national d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique de capitaliser ses acquis, résoudre ses 
dysfonctionnements et garantir sa réforme globale afin de lui 
permettre d’assurer pleinement ses fonctions ;

Attendu que la traduction des principes, orientations et 
objectifs de la réforme du système dans une loi-cadre est à même 
de garantir une application optimale de ses dispositions, d’assurer 
sa continuité en tant que référence législative contraignante 
pour la mise en place du dispositif législatif et réglementaire 
nécessaire à la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des 
orientations et des principes qu’elle énonce ;

Considérant que la mobilisation sociétale, globale et 
continue en vue de la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
régulière de la réforme du système constitue, dans sa 
complémentarité, un gage supplémentaire pour sa réussite et la 
réalisation de ses objectifs ; 

Attendu que l’essence de la présente loi-cadre réside dans 
l’instauration d’une nouvelle école, ouverte à tous, qui vise la 
qualification du capital humain sur la base de l’équité et de 
l’égalité des chances, d’une part, et de la qualité pour tous d’autre 
part, en vue d’atteindre l’objectif suprême, en l’occurrence la 
promotion de l’individu et le progrès de la société,

Attendu que la réalisation de l’équité et de l’égalité des 
chances repose sur un ensemble de leviers, dont notamment :

– la généralisation d’un enseignement inclusif et solidaire 
en faveur de tous les enfants sans distinction ;

– l’obligation de l’enseignement préscolaire qui incombe à 
l’Etat et aux familles ;

– la discrimination positive en faveur des enfants des zones 
rurales et périurbaines et des autres zones déficitaires ;

– la garantie du droit d’accès à l’éducation, à l’enseignement 
et à la formation aux enfants en situation de handicap et 
aux enfants en situations particulières ;

– la poursuite des efforts déployés en vue de lutter contre 
la déperdition et l’abandon scolaires et la mise en place 
de programmes incitatifs pour la mobilisation et la 
sensibilisation des familles aux risques de l’abandon de 
l’école à un âge précoce ;

– la mise en place des conditions favorables à l’éradication 
de l’analphabétisme.

Attendu que la garantie d’un enseignement de qualité pour 
tous requiert nécessairement des mesures telles que :

– le renouvellement des métiers de l’enseignement, de la 
formation et de la gestion ;

– la réorganisation et la restructuration du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
et l’instauration de passerelles entre ses composantes ;

– la révision des approches pédagogiques, des programmes 
et des curricula ;

– la réforme de l’enseignement supérieur et l’encouragement 
de la recherche scientifique et technique et de l’innovation ;

– l’adoption du plurilinguisme et de l’alternance linguistique ;

– l’adoption d’un modèle pédagogique axé sur l’intelligence, 
qui développe l’esprit critique, promeut l’épanouissement 
et l’innovation et éduque à la citoyenneté et aux valeurs 
universelles.
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TEXTES GENERAUX

Dahir n° 1-19-113 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant 
promulgation de la loi-cadre n° 51-17 relative au système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la 
suite du présent dahir, la loi-cadre n° 51-17 relative au système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique, telle 
qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 
des conseillers.

Fait à Tétouan, le 7 hija 1440 (9 août 2019).
Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement,
SAAD DINE EL OTMANI.

*
*   *

Loi-cadre n° 51-17 
 relative au système d’éducation,

 de formation et de recherche scientifique

Préambule
Conformément aux dispositions de la Constitution 

du Royaume et aux conventions internationales relatives 
aux droits de l’Homme dûment ratifiées par le Royaume du 
Maroc ou auxquelles il adhère, et en vue de mettre en œuvre la 
recommandation de la vision stratégique de la réforme 2015-
2030 approuvée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’assiste, appelant à traduire ses grands choix en une loi-cadre, 
incarnant un pacte national qui engage toutes les parties et que 
tous s’engagent à mettre en œuvre ;

Considérant l ’ importance et la place du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique dans la 
réalisation du projet sociétal de Notre pays, ses rôles dans la 
formation des citoyennes et des citoyens de demain, ainsi que 
dans la réalisation des objectifs du développement humain et 
durable et la garantie du droit à l’éducation pour tous, ce qui le 
met au-devant des priorités nationales ;

Compte tenu de la convergence des volontés des 
différentes composantes de la Nation, Etat et société, pour 
permettre au système national d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique de capitaliser ses acquis, résoudre ses 
dysfonctionnements et garantir sa réforme globale afin de lui 
permettre d’assurer pleinement ses fonctions ;

Attendu que la traduction des principes, orientations et 
objectifs de la réforme du système dans une loi-cadre est à même 
de garantir une application optimale de ses dispositions, d’assurer 
sa continuité en tant que référence législative contraignante 
pour la mise en place du dispositif législatif et réglementaire 
nécessaire à la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des 
orientations et des principes qu’elle énonce ;

Considérant que la mobilisation sociétale, globale et 
continue en vue de la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
régulière de la réforme du système constitue, dans sa 
complémentarité, un gage supplémentaire pour sa réussite et la 
réalisation de ses objectifs ; 

Attendu que l’essence de la présente loi-cadre réside dans 
l’instauration d’une nouvelle école, ouverte à tous, qui vise la 
qualification du capital humain sur la base de l’équité et de 
l’égalité des chances, d’une part, et de la qualité pour tous d’autre 
part, en vue d’atteindre l’objectif suprême, en l’occurrence la 
promotion de l’individu et le progrès de la société,

Attendu que la réalisation de l’équité et de l’égalité des 
chances repose sur un ensemble de leviers, dont notamment :

– la généralisation d’un enseignement inclusif et solidaire 
en faveur de tous les enfants sans distinction ;

– l’obligation de l’enseignement préscolaire qui incombe à 
l’Etat et aux familles ;

– la discrimination positive en faveur des enfants des zones 
rurales et périurbaines et des autres zones déficitaires ;

– la garantie du droit d’accès à l’éducation, à l’enseignement 
et à la formation aux enfants en situation de handicap et 
aux enfants en situations particulières ;

– la poursuite des efforts déployés en vue de lutter contre 
la déperdition et l’abandon scolaires et la mise en place 
de programmes incitatifs pour la mobilisation et la 
sensibilisation des familles aux risques de l’abandon de 
l’école à un âge précoce ;

– la mise en place des conditions favorables à l’éradication 
de l’analphabétisme.

Attendu que la garantie d’un enseignement de qualité pour 
tous requiert nécessairement des mesures telles que :

– le renouvellement des métiers de l’enseignement, de la 
formation et de la gestion ;

– la réorganisation et la restructuration du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
et l’instauration de passerelles entre ses composantes ;

– la révision des approches pédagogiques, des programmes 
et des curricula ;

– la réforme de l’enseignement supérieur et l’encouragement 
de la recherche scientifique et technique et de l’innovation ;

– l’adoption du plurilinguisme et de l’alternance linguistique ;

– l’adoption d’un modèle pédagogique axé sur l’intelligence, 
qui développe l’esprit critique, promeut l’épanouissement 
et l’innovation et éduque à la citoyenneté et aux valeurs 
universelles.
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Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

Conformément aux dispositions de la Constitution, 
la présente loi-cadre détermine les principes sur lesquels 
reposent le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, les objectifs fondamentaux de la politique de l’Etat 
et ses choix stratégiques pour la réforme dudit système, ainsi 
que les mécanismes de réalisation de ces objectifs, notamment 
ceux qui concernent les composantes, la structuration et les 
règles d’organisation du système, les moyens d’accès à ses 
services et ses prestations, les principes de sa gestion et les 
sources et mécanismes de son financement.

Article 2 

Au sens de la présente loi-cadre et des textes pris pour 
son application, on entend par :

– l’apprenant : tout bénéficiaire, en qualité d’élève, 
d’étudiant ou de stagiaire ou en toute autre qualité, 
des prestations d’enseignement et/ou de formation 
rendues, sous quelque forme que ce soit, par les diverses 
catégories d’établissements d’éducation, d’enseignement 
et de formation ;

– l’alternance linguistique : une approche pédagogique et 
un choix éducatif progressif, investi dans l’enseignement 
plurilingue, en vue de la diversification des langues 
d’enseignement, en sus des deux langues officielles de 
l’Etat, à travers l’enseignement de certaines matières 
notamment les matières scientifiques et techniques, 
ou certains contenus ou modules, en une ou plusieurs 
langues étrangères ;

– le comportement civique : l’attachement aux constantes 
constitutionnelles du pays, dans le plein respect de ses 
symboles et de ses valeurs civilisationnelles d’ouverture, 
et à l’identité aux aff luents multiples, la fierté de 
l’appartenance à la Nation, la conscience des droits 
et devoirs, en étant imprégné de la vertu de l’effort 
productif et de l’esprit d’initiative, de la conscience de 
l’engagement citoyen, des responsabilités envers soi, la 
famille et la société ainsi que l’attachement aux valeurs 
de tolérance, de solidarité et de coexistence ;

– le cadre national référentiel de certification : un outil 
d’identification et de classification des diplômes au 
niveau national, conformément à une grille référentielle 
de normes correspondant à des niveaux déterminés 
des résultats des apprentissages et qui prend en 
considération les besoins du marché du travail et le 
développement de la société ;

– les enfants en situations particulières : les enfants 
abandonnés ou en situation difficile, de précarité 
ou d’indigence, résidant dans les établissements de 
protection sociale, les enfants résidant dans les centres 
et établissements d’accueil des mineurs délinquants et 
les enfants des ressortissants étrangers en situation 
difficile ;

–  l’équité et l’égalité des chances : la garantie du droit 
d’accès généralisé aux établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation en garantissant une 
place pédagogique pour tous, avec les mêmes critères 
de qualité et d’efficience, sans aucune forme de 
discrimination ;

– la qualité : le fait de permettre à l’apprenant d’atteindre 
pleinement ses potentialités par une meilleure acquisition 
des compétences cognitives, communicatives, pratiques, 
affectives, émotionnelles et créatives ;

– le projet de l’établissement : le cadre méthodologique 
destiné à orienter les efforts de tous les acteurs éducatifs 
et les partenaires, en tant qu’outil pratique nécessaire 
à l’organisation et la mise en œuvre des différentes 
opérations managériales et pédagogiques ayant pour 
objectif l’amélioration de la qualité des apprentissages 
pour tous les apprenants, et le moyen essentiel de 
mise en œuvre des politiques pédagogiques au sein de 
chaque établissement d’éducation, d’enseignement et de 
formation, en prenant en considération ses spécificités 
et les exigences d’ouverture sur son environnement ;

– la validation des acquis professionnels et artisanaux : 
un outil d’évaluation et de reconnaissance des 
apprentissages acquis à travers l’expér ience 
professionnelle et les qualifications personnelles, en 
vue de permettre au candidat de poursuivre ses études ;

– l’apprentissage tout au long de la vie : toute activité 
qui permet à tout moment de la vie de développer 
les connaissances, les savoir-faire, les capacités ou 
les compétences que ce soit dans le cadre d’un projet 
personnel, professionnel ou social.

Chapitre II

Les principes, les objectifs et les fonctions du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique

Article 3 

Le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique œuvre à la réalisation des objectifs principaux 
suivants :

– consacrer des constantes constitutionnelles du pays 
prévues par la Constitution et visées à l’article 4 de la 
présente loi- cadre, en tant que références fondamentales 
du modèle pédagogique adopté par le système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
et ce, en vue de consolider le sens de l’appartenance à 
la patrie, de la fierté de ses symboles, des valeurs de la 
citoyenneté et de l’esprit d’initiative chez l’apprenant ;

– contribuer à la réalisation du développement global 
et durable, notamment en assurant à l’apprenant 
l’acquisition du savoir-faire et des compétences 
nécessaires à son épanouissement, à son intégration 
dans la vie active et à sa participation effective dans 
les chantiers de développement du pays de façon à 
réaliser le progrès de la société et contribuer à son 
développement ;
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– généraliser un enseignement obligatoire de qualité pour 
tous les enfants en âge de scolarisation en tant que droit 
de l’enfant, devoir de l’Etat et obligation de la famille ;

– doter la société en compétences, élites de scientifiques, 
penseurs, intellectuels, cadres et travailleurs qualifiés 
pour participer à la construction continue de la Patrie, 
à tous les niveaux, et renforcer sa position parmi les 
pays émergents, notamment par leur formation, leur 
qualification et leur protection ;

– garantir les opportunités de l’apprentissage et la 
formation tout au long de la vie et faciliter les conditions 
pour y accéder, afin de gagner le pari de la société du 
savoir et développer et valoriser le capital humain ;

– inciter aux valeurs de l’excellence et de l’innovation 
dans les différents niveaux et composantes du 
système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, à travers la stimulation de l’intelligence 
et le développement des capacités intrinsèques des 
apprenants, et de leur esprit critique, la promotion de 
leurs capacités créatives et innovatrices et leur permettre 
d’intégrer la société du savoir et de la communication ;

– respecter la liberté de création et de pensée, œuvrer à la 
diffusion du savoir et des sciences et accompagner les 
mutations et les innovations dans les divers domaines 
des sciences, des technologies et du savoir ;

– adopter une ingénierie linguistique cohérente dans les 
divers niveaux et composantes du système d’éducation, 
de formation et de recherche scientifique et ce, en vue 
de développer les compétences communicatives de 
l’apprenant et son ouverture aux autres cultures et 
garantir la réussite scolaire escomptée ;

– améliorer la qualité des apprentissages et de la 
formation et développer les moyens nécessaires à cet 
effet, notamment par l’intensification de l’apprentissage 
à travers les nouvelles technologies de l’éducation, le 
développement de l’efficience des performances des 
acteurs pédagogiques, la promotion de la recherche 
pédagogique ainsi que par la révision profonde, 
continue et régulière des curricula, des programmes 
et des formations ;

– lutter, par tous les moyens possibles, contre la 
déperdition et l’abandon scolaires tout en œuvrant à la 
réinsertion des apprenants en situation de décrochage 
scolaire dans l’une des composantes du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
ou leur préparation à l’insertion professionnelle ;

– élargir le champs des régimes de couverture sociale 
au profit des apprenants dans le besoin pour les 
faire bénéficier de prestations sociales, en vue de les 
soutenir et les inciter à poursuivre leurs études dans 
des conditions favorables et adéquates.

Article 4

Afin de réaliser les objectifs prévus à l’article 3 de la 
présente loi-cadre, le système d’éducation, de formation 
et de recherche scientifique repose sur les principes et les 
fondements suivants :

– les constantes constitutionnelles du pays, en l’occurrence 
la religion musulmane, l’unité nationale aux multiples 
affluents, la monarchie constitutionnelle et le choix 
démocratique ;

– l’identité nationale unifiée aux multiples composantes, 
fondée sur la consolidation de l’appartenance à la 
Nation et sur les valeurs d’ouverture, de modération, 
de tolérance, de dialogue et de compréhension mutuelle 
entre les cultures et les civilisations humaines ;

– les valeurs et les principes des droits de l’Homme, tels 
qu’énoncés dans la Constitution et les conventions 
internationales dûment ratifiées par le Royaume 
du Maroc ou auxquelles il a adhéré, notamment les 
conventions relatives aux domaines de l’éducation, 
de l’enseignement, de la formation et de la recherche 
scientifique ;

– l’attachement aux principes d’égalité, d’équité et 
d’égalité des chances dans l’accès de toutes les catégories 
d’apprenants aux composantes et aux services du 
système ;

– l’investissement dans l’éducation, la formation et 
la recherche scientifique en tant qu’investissement 
productif dans le capital humain, levier pour le 
développement durable et pilier fondamental du modèle 
de développement du pays ;

– le développement du régime de soutien social au profit 
des familles démunies pour les inciter à assurer la 
scolarisation de leurs enfants ;

– l’amélioration continue de la qualité de l’éducation, de 
la formation et de la recherche scientifique en vue de 
garantir l’efficience du système, d’atteindre ses objectifs 
et d’optimiser son rendement ;

– la gestion efficace et optimale du système au moyen 
d’une gouvernance basée sur l’esprit du changement, de 
l’innovation et de l’adaptation continue aux évolutions 
et aux exigences d’une réforme continue ;

– l’adoption d’une méthodologie d’évaluation périodique 
et régulière de toutes les composantes et tous les niveaux 
du système pour mesurer son rendement et le degré de 
réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;

– le développement et le renouvellement continus du 
modèle pédagogique du système, dans toutes ses 
composantes, permettant ainsi à l’apprenant d’acquérir 
les connaissances de base et les compétences nécessaires ;

– l’adaptation des profils des lauréats du système aux 
besoins du marché du travail et aux exigences du 
développement du pays ;

– la cohérence avec les grands choix sociétaux en assurant 
l’ouverture et l’accompagnement nécessaires des 
évolutions en matière de créativité et d’innovation ;
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Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

Conformément aux dispositions de la Constitution, 
la présente loi-cadre détermine les principes sur lesquels 
reposent le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, les objectifs fondamentaux de la politique de l’Etat 
et ses choix stratégiques pour la réforme dudit système, ainsi 
que les mécanismes de réalisation de ces objectifs, notamment 
ceux qui concernent les composantes, la structuration et les 
règles d’organisation du système, les moyens d’accès à ses 
services et ses prestations, les principes de sa gestion et les 
sources et mécanismes de son financement.

Article 2 

Au sens de la présente loi-cadre et des textes pris pour 
son application, on entend par :

– l’apprenant : tout bénéficiaire, en qualité d’élève, 
d’étudiant ou de stagiaire ou en toute autre qualité, 
des prestations d’enseignement et/ou de formation 
rendues, sous quelque forme que ce soit, par les diverses 
catégories d’établissements d’éducation, d’enseignement 
et de formation ;

– l’alternance linguistique : une approche pédagogique et 
un choix éducatif progressif, investi dans l’enseignement 
plurilingue, en vue de la diversification des langues 
d’enseignement, en sus des deux langues officielles de 
l’Etat, à travers l’enseignement de certaines matières 
notamment les matières scientifiques et techniques, 
ou certains contenus ou modules, en une ou plusieurs 
langues étrangères ;

– le comportement civique : l’attachement aux constantes 
constitutionnelles du pays, dans le plein respect de ses 
symboles et de ses valeurs civilisationnelles d’ouverture, 
et à l’identité aux aff luents multiples, la fierté de 
l’appartenance à la Nation, la conscience des droits 
et devoirs, en étant imprégné de la vertu de l’effort 
productif et de l’esprit d’initiative, de la conscience de 
l’engagement citoyen, des responsabilités envers soi, la 
famille et la société ainsi que l’attachement aux valeurs 
de tolérance, de solidarité et de coexistence ;

– le cadre national référentiel de certification : un outil 
d’identification et de classification des diplômes au 
niveau national, conformément à une grille référentielle 
de normes correspondant à des niveaux déterminés 
des résultats des apprentissages et qui prend en 
considération les besoins du marché du travail et le 
développement de la société ;

– les enfants en situations particulières : les enfants 
abandonnés ou en situation difficile, de précarité 
ou d’indigence, résidant dans les établissements de 
protection sociale, les enfants résidant dans les centres 
et établissements d’accueil des mineurs délinquants et 
les enfants des ressortissants étrangers en situation 
difficile ;

–  l’équité et l’égalité des chances : la garantie du droit 
d’accès généralisé aux établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation en garantissant une 
place pédagogique pour tous, avec les mêmes critères 
de qualité et d’efficience, sans aucune forme de 
discrimination ;

– la qualité : le fait de permettre à l’apprenant d’atteindre 
pleinement ses potentialités par une meilleure acquisition 
des compétences cognitives, communicatives, pratiques, 
affectives, émotionnelles et créatives ;

– le projet de l’établissement : le cadre méthodologique 
destiné à orienter les efforts de tous les acteurs éducatifs 
et les partenaires, en tant qu’outil pratique nécessaire 
à l’organisation et la mise en œuvre des différentes 
opérations managériales et pédagogiques ayant pour 
objectif l’amélioration de la qualité des apprentissages 
pour tous les apprenants, et le moyen essentiel de 
mise en œuvre des politiques pédagogiques au sein de 
chaque établissement d’éducation, d’enseignement et de 
formation, en prenant en considération ses spécificités 
et les exigences d’ouverture sur son environnement ;

– la validation des acquis professionnels et artisanaux : 
un outil d’évaluation et de reconnaissance des 
apprentissages acquis à travers l’expér ience 
professionnelle et les qualifications personnelles, en 
vue de permettre au candidat de poursuivre ses études ;

– l’apprentissage tout au long de la vie : toute activité 
qui permet à tout moment de la vie de développer 
les connaissances, les savoir-faire, les capacités ou 
les compétences que ce soit dans le cadre d’un projet 
personnel, professionnel ou social.

Chapitre II

Les principes, les objectifs et les fonctions du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique

Article 3 

Le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique œuvre à la réalisation des objectifs principaux 
suivants :

– consacrer des constantes constitutionnelles du pays 
prévues par la Constitution et visées à l’article 4 de la 
présente loi- cadre, en tant que références fondamentales 
du modèle pédagogique adopté par le système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
et ce, en vue de consolider le sens de l’appartenance à 
la patrie, de la fierté de ses symboles, des valeurs de la 
citoyenneté et de l’esprit d’initiative chez l’apprenant ;

– contribuer à la réalisation du développement global 
et durable, notamment en assurant à l’apprenant 
l’acquisition du savoir-faire et des compétences 
nécessaires à son épanouissement, à son intégration 
dans la vie active et à sa participation effective dans 
les chantiers de développement du pays de façon à 
réaliser le progrès de la société et contribuer à son 
développement ;

280- 281 - - 280 -

Nº 6944 – 2 joumada I 1442 (17-12-2020) BULLETIN OFFICIEL 1969

– généraliser un enseignement obligatoire de qualité pour 
tous les enfants en âge de scolarisation en tant que droit 
de l’enfant, devoir de l’Etat et obligation de la famille ;

– doter la société en compétences, élites de scientifiques, 
penseurs, intellectuels, cadres et travailleurs qualifiés 
pour participer à la construction continue de la Patrie, 
à tous les niveaux, et renforcer sa position parmi les 
pays émergents, notamment par leur formation, leur 
qualification et leur protection ;

– garantir les opportunités de l’apprentissage et la 
formation tout au long de la vie et faciliter les conditions 
pour y accéder, afin de gagner le pari de la société du 
savoir et développer et valoriser le capital humain ;

– inciter aux valeurs de l’excellence et de l’innovation 
dans les différents niveaux et composantes du 
système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, à travers la stimulation de l’intelligence 
et le développement des capacités intrinsèques des 
apprenants, et de leur esprit critique, la promotion de 
leurs capacités créatives et innovatrices et leur permettre 
d’intégrer la société du savoir et de la communication ;

– respecter la liberté de création et de pensée, œuvrer à la 
diffusion du savoir et des sciences et accompagner les 
mutations et les innovations dans les divers domaines 
des sciences, des technologies et du savoir ;

– adopter une ingénierie linguistique cohérente dans les 
divers niveaux et composantes du système d’éducation, 
de formation et de recherche scientifique et ce, en vue 
de développer les compétences communicatives de 
l’apprenant et son ouverture aux autres cultures et 
garantir la réussite scolaire escomptée ;

– améliorer la qualité des apprentissages et de la 
formation et développer les moyens nécessaires à cet 
effet, notamment par l’intensification de l’apprentissage 
à travers les nouvelles technologies de l’éducation, le 
développement de l’efficience des performances des 
acteurs pédagogiques, la promotion de la recherche 
pédagogique ainsi que par la révision profonde, 
continue et régulière des curricula, des programmes 
et des formations ;

– lutter, par tous les moyens possibles, contre la 
déperdition et l’abandon scolaires tout en œuvrant à la 
réinsertion des apprenants en situation de décrochage 
scolaire dans l’une des composantes du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
ou leur préparation à l’insertion professionnelle ;

– élargir le champs des régimes de couverture sociale 
au profit des apprenants dans le besoin pour les 
faire bénéficier de prestations sociales, en vue de les 
soutenir et les inciter à poursuivre leurs études dans 
des conditions favorables et adéquates.

Article 4

Afin de réaliser les objectifs prévus à l’article 3 de la 
présente loi-cadre, le système d’éducation, de formation 
et de recherche scientifique repose sur les principes et les 
fondements suivants :

– les constantes constitutionnelles du pays, en l’occurrence 
la religion musulmane, l’unité nationale aux multiples 
affluents, la monarchie constitutionnelle et le choix 
démocratique ;

– l’identité nationale unifiée aux multiples composantes, 
fondée sur la consolidation de l’appartenance à la 
Nation et sur les valeurs d’ouverture, de modération, 
de tolérance, de dialogue et de compréhension mutuelle 
entre les cultures et les civilisations humaines ;

– les valeurs et les principes des droits de l’Homme, tels 
qu’énoncés dans la Constitution et les conventions 
internationales dûment ratifiées par le Royaume 
du Maroc ou auxquelles il a adhéré, notamment les 
conventions relatives aux domaines de l’éducation, 
de l’enseignement, de la formation et de la recherche 
scientifique ;

– l’attachement aux principes d’égalité, d’équité et 
d’égalité des chances dans l’accès de toutes les catégories 
d’apprenants aux composantes et aux services du 
système ;

– l’investissement dans l’éducation, la formation et 
la recherche scientifique en tant qu’investissement 
productif dans le capital humain, levier pour le 
développement durable et pilier fondamental du modèle 
de développement du pays ;

– le développement du régime de soutien social au profit 
des familles démunies pour les inciter à assurer la 
scolarisation de leurs enfants ;

– l’amélioration continue de la qualité de l’éducation, de 
la formation et de la recherche scientifique en vue de 
garantir l’efficience du système, d’atteindre ses objectifs 
et d’optimiser son rendement ;

– la gestion efficace et optimale du système au moyen 
d’une gouvernance basée sur l’esprit du changement, de 
l’innovation et de l’adaptation continue aux évolutions 
et aux exigences d’une réforme continue ;

– l’adoption d’une méthodologie d’évaluation périodique 
et régulière de toutes les composantes et tous les niveaux 
du système pour mesurer son rendement et le degré de 
réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;

– le développement et le renouvellement continus du 
modèle pédagogique du système, dans toutes ses 
composantes, permettant ainsi à l’apprenant d’acquérir 
les connaissances de base et les compétences nécessaires ;

– l’adaptation des profils des lauréats du système aux 
besoins du marché du travail et aux exigences du 
développement du pays ;

– la cohérence avec les grands choix sociétaux en assurant 
l’ouverture et l’accompagnement nécessaires des 
évolutions en matière de créativité et d’innovation ;
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– la contribution active du système à la qualification 
du dispositif national de la recherche scientifique et 
technique à travers l’amélioration et le développement 
ainsi que le renforcement de la complémentarité, de la 
convergence et de l’interactivité entre ses différentes 
applications et les intervenants, notamment par la mise 
en place de règles de bonne gouvernance dans la gestion 
de ses différentes composantes.

Article 5

Afin de réaliser les objectifs prévus à l’article 3 ci-
dessus , dans un cadre de complémentarité, de cohérence et de 
convergence entre ses composantes et ses niveaux, le système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique assure 
les fonctions suivantes :

– la socialisation et l’éducation aux valeurs de citoyenneté, 
d’ouverture, de communication et de comportement 
civique ;

– l’enseignement, l’apprentissage, la formation, la 
qualification et l’encadrement ;

– la diffusion du savoir, la participation au développement 
de la recherche et de l’innovation et la promotion de 
l’excellence et du mérite ;

– la contribution aux évolutions scientifiques, techniques 
et professionnelles, en prenant en considération 
les besoins du pays en matière de développement 
économique, social, culturel et environnemental ;

– l’insertion culturelle de l’apprenant et la facilitation de 
son intégration et de son interaction positive avec son 
environnement ;

– l’intégration de la dimension culturelle dans les 
programmes, les curricula, les formations et les 
outils didactiques afin d’assurer la transmission du 
patrimoine culturel national, aux multiples affluents, 
aux générations futures et sa valorisation, l’ouverture 
sur les autres cultures et le développement de la culture 
nationale.

Article 6

La réalisation des objectifs de la réforme du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique et son 
renouvellement permanent sont des priorités nationales 
impérieuses et constituent une responsabilité partagée entre 
l’Etat, la famille, les organisations de la société civile, les acteurs 
économiques et sociaux et les acteurs dans les domaines de la 
culture, de l’information et de la communication.

A cet effet, il incombe à l’Etat de prendre, conformément 
aux dispositions de la présente loi-cadre, les mesures législatives, 
réglementaires, administratives et financières nécessaires ou 
autres en vue d’atteindre les objectifs susmentionnés de la 
réforme et de veiller à leur exécution.

Les collectivités territoriales, le secteur privé et les 
autres organismes publics et privés sont tenus, chacun en ce 
qui le concerne, de contribuer à la réalisation des objectifs de 
la réforme du système, au processus de leur mise en œuvre et 
d’apporter toutes formes de soutien à cet effet.

Chapitre III

Les composantes et la structuration 
du système d’éducation, de formation 

et de recherche scientifique

Article 7

Le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, dans les secteurs public et privé, se compose 
du secteur formel de l’éducation, de l’enseignement et de 
la formation, du secteur non-formel de l’éducation, de 
l’enseignement et de la formation et d’établissements de 
recherche scientifique et technique.

Le secteur formel de l’éducation, de l’enseignement 
et de la formation comprend l’enseignement scolaire, dont 
l’enseignement originel, la formation professionnelle, 
l’enseignement traditionnel et l’enseignement supérieur. Il est 
fondé sur les principes de la spécialisation progressive et de 
l’instauration de passerelles entre ces différentes catégories 
d’enseignement et de formation.

Le secteur non-formel de l’éducation, de l’enseignement 
et de la formation comprend, en particulier, les programmes 
de l’éducation non-formelle, les programmes de lutte 
contre l’analphabétisme et ceux destinés à l’éducation et à 
l’enseignement des enfants de la communauté marocaine 
résidant à l’étranger.

Article 8

L’enseignement scolaire comprend l’enseignement 
préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement collégial 
et l’enseignement secondaire qualifiant. Il est réorganisé 
comme suit :

– l’enseignement préscolaire, ouvert à tous les enfants âgés 
de 4 à 6 ans, sera instauré et progressivement intégré 
dans l’enseignement primaire dans un délai de 3 ans, 
pour constituer le « cycle d’enseignement primaire », et 
qui devient dès sa généralisation accessible aux enfants 
ayant atteints l’âge de 3 ans ;

– l’enseignement primaire sera lié à l’enseignement 
collégial dans le cadre d’un « cycle d’enseignement 
obligatoire » ;

– des liens seront instaurés entre l’enseignement scolaire 
et la formation professionnelle qui seront intégrés dans 
une organisation pédagogique cohérente, à travers la 
création d’un parcours d’enseignement professionnel 
qui commence à partir de l’enseignement collégial, et 
la consolidation du cycle d’enseignement secondaire 
qualifiant par la diversification de ses filières et la 
préparation aux études supérieures ou aux formations 
professionnelles qualifiantes et à l’apprentissage tout 
au long de la vie.

Article 9

L’enseignement traditionnel contribue, en tant que 
composante du système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique, à la réalisation de la généralisation de 
l’enseignement et à l’instauration de son caractère obligatoire, 
tout en tenant compte de ses spécificités, ses caractéristiques 
et ses fonctions éducatives, de formation et religieuses.
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L’Etat poursuit la réhabilitation de l’enseignement 
traditionnel à tous les niveaux et le renforcement des 
passerelles avec l’enseignement public, dans le respect des 
exigences d’équité et de qualité.

Article 10

La formation professionnelle est fondée, dans ses 
différents niveaux, sur l’adaptation continue aux mutations 
du tissu économique et l’évolution des métiers, notamment à 
travers :

– le renforcement des passerelles entre la formation 
professionnelle et le tissu économique ;

– le renouvellement et la diversification des formations, 
tout en veillant à leur adéquation de manière régulière 
avec l’évolution des métiers ;

– l’inclusion de la dimension régionale dans l’ingénierie 
des formations.

Article 11

Le gouvernement œuvre en collaboration avec les 
conseils des Régions, chaque fois que nécessaire, dans un 
délai maximum de six ans, à la diversification de l’offre de 
formation professionnelle, dans tous ses niveaux et catégories, 
à l’accroissement de sa capacité d’accueil et à la réhabilitation 
des établissements existants afin de répondre aux exigences 
de la compétitivité de l’économie et aux besoins du marché 
du travail.

Article 12

L’organisation de l’enseignement supérieur est basée sur 
le principe de l’adaptation continue des diverses catégories 
de formations qu’il dispense aux mutations économiques et 
sociales, en prenant en considération l’évolution des systèmes 
universitaires au niveau international.

Cette organisation a pour fondement :

– la restructuration de l’enseignement supérieur, à 
travers l’agrégation de toutes ses composantes 
post-baccalauréat, en se basant sur la cohérence, 
la complémentarité et l’efficience, selon un plan 
pluriannuel élaboré en concertation entre les différents 
acteurs et mis en œuvre d’une manière progressive et 
suivant un calendrier déterminé.

Le gouvernement élabore ledit plan et le soumet à l’avis 
du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique pour :

– l’adoption d’un régime pédagogique répondant aux 
exigences du développement national et ouvert aux 
expériences internationales, doté de moyens et de 
ressources adéquats pour sa mise en œuvre et son 
développement continu et durable ;

– la création d’un réseau national renouvelé d’universités 
et d’autres établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche scientifique, et ce à travers :

• la mise en place d’une cartographie nationale 
prospective de l’enseignement supérieur ;

• l’instauration de pôles universitaires thématiques ;

• la création de complexes universitaires régionaux 
intégrés, dotés des conditions propices à l’apprentissage, 
la formation, l’encadrement et la recherche, ainsi que 
de services sociaux, culturels et sportifs.

Article 13

Les établissements d’éducation, d’enseignement et 
de formation relevant du secteur privé sont tenus, dans un 
cadre d’interactivité et de complémentarité avec les autres 
composantes du système, de se conformer aux principes du 
service public dans l’offre de leurs prestations et de contribuer 
à l’éducation, l’enseignement et la formation des enfants 
issus des familles en situation d’indigence, des personnes en 
situation de handicap et des personnes se trouvant dans une 
situation particulière.

Ces établissements s’engagent à assurer leurs besoins 
en cadres pédagogiques et administratifs qualifiés et stables 
dans un délai maximum de 4 ans.

Sont fixés, par voie réglementaire, les conditions 
et le taux de contribution des établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation relevant du secteur privé dans 
l’offre de gratuité des services dédiée aux catégories précitées.

Article 14

Pour permettre aux établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation relevant du secteur privé de 
respecter leurs engagements prévus dans la présente loi-cadre, 
notamment ceux relatifs à la contribution du secteur privé 
à la réalisation des objectifs du système visés à l’article 3 ci-
dessus, et de mettre en œuvre les engagements issus du cadre 
contractuel stratégique global entre l’Etat et ledit secteur, 
prévu à l’article 44 de la présente loi-cadre, le gouvernement 
doit, notamment prendre les mesures suivantes :

– réviser le régime d’autorisation, d’accréditation et de 
reconnaissance des diplômes et le système de contrôle et 
d’évaluation appliqués auxdits établissements et ce, afin 
de garantir le respect par ceux-ci des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur et des guides référentiels des 
normes de qualité prévus à l’article 53 de la présente 
loi-cadre ;

– mettre en place un régime incitatif afin de permettre 
auxdits établissements de participer en particulier à 
l‘effort de généralisation de l’enseignement obligatoire 
et à la réalisation des objectifs de l’éducation non-
formelle et de contribuer aux programmes de lutte 
contre l’analphabétisme, notamment dans les milieux 
ruraux, périurbains et les zones déficitaires ;

– fixer et réviser, selon des critères fixés par décret, 
les frais d’inscription, d’études, d’assurance et des 
services rendus par les établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation privés.

La formation continue doit être obligatoire et compte 
parmi les éléments d’évaluation de la performance et la 
promotion professionnelle visée à l’article 37 de la présente loi.
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– la contribution active du système à la qualification 
du dispositif national de la recherche scientifique et 
technique à travers l’amélioration et le développement 
ainsi que le renforcement de la complémentarité, de la 
convergence et de l’interactivité entre ses différentes 
applications et les intervenants, notamment par la mise 
en place de règles de bonne gouvernance dans la gestion 
de ses différentes composantes.

Article 5

Afin de réaliser les objectifs prévus à l’article 3 ci-
dessus , dans un cadre de complémentarité, de cohérence et de 
convergence entre ses composantes et ses niveaux, le système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique assure 
les fonctions suivantes :

– la socialisation et l’éducation aux valeurs de citoyenneté, 
d’ouverture, de communication et de comportement 
civique ;

– l’enseignement, l’apprentissage, la formation, la 
qualification et l’encadrement ;

– la diffusion du savoir, la participation au développement 
de la recherche et de l’innovation et la promotion de 
l’excellence et du mérite ;

– la contribution aux évolutions scientifiques, techniques 
et professionnelles, en prenant en considération 
les besoins du pays en matière de développement 
économique, social, culturel et environnemental ;

– l’insertion culturelle de l’apprenant et la facilitation de 
son intégration et de son interaction positive avec son 
environnement ;

– l’intégration de la dimension culturelle dans les 
programmes, les curricula, les formations et les 
outils didactiques afin d’assurer la transmission du 
patrimoine culturel national, aux multiples affluents, 
aux générations futures et sa valorisation, l’ouverture 
sur les autres cultures et le développement de la culture 
nationale.

Article 6

La réalisation des objectifs de la réforme du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique et son 
renouvellement permanent sont des priorités nationales 
impérieuses et constituent une responsabilité partagée entre 
l’Etat, la famille, les organisations de la société civile, les acteurs 
économiques et sociaux et les acteurs dans les domaines de la 
culture, de l’information et de la communication.

A cet effet, il incombe à l’Etat de prendre, conformément 
aux dispositions de la présente loi-cadre, les mesures législatives, 
réglementaires, administratives et financières nécessaires ou 
autres en vue d’atteindre les objectifs susmentionnés de la 
réforme et de veiller à leur exécution.

Les collectivités territoriales, le secteur privé et les 
autres organismes publics et privés sont tenus, chacun en ce 
qui le concerne, de contribuer à la réalisation des objectifs de 
la réforme du système, au processus de leur mise en œuvre et 
d’apporter toutes formes de soutien à cet effet.

Chapitre III

Les composantes et la structuration 
du système d’éducation, de formation 

et de recherche scientifique

Article 7

Le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, dans les secteurs public et privé, se compose 
du secteur formel de l’éducation, de l’enseignement et de 
la formation, du secteur non-formel de l’éducation, de 
l’enseignement et de la formation et d’établissements de 
recherche scientifique et technique.

Le secteur formel de l’éducation, de l’enseignement 
et de la formation comprend l’enseignement scolaire, dont 
l’enseignement originel, la formation professionnelle, 
l’enseignement traditionnel et l’enseignement supérieur. Il est 
fondé sur les principes de la spécialisation progressive et de 
l’instauration de passerelles entre ces différentes catégories 
d’enseignement et de formation.

Le secteur non-formel de l’éducation, de l’enseignement 
et de la formation comprend, en particulier, les programmes 
de l’éducation non-formelle, les programmes de lutte 
contre l’analphabétisme et ceux destinés à l’éducation et à 
l’enseignement des enfants de la communauté marocaine 
résidant à l’étranger.

Article 8

L’enseignement scolaire comprend l’enseignement 
préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement collégial 
et l’enseignement secondaire qualifiant. Il est réorganisé 
comme suit :

– l’enseignement préscolaire, ouvert à tous les enfants âgés 
de 4 à 6 ans, sera instauré et progressivement intégré 
dans l’enseignement primaire dans un délai de 3 ans, 
pour constituer le « cycle d’enseignement primaire », et 
qui devient dès sa généralisation accessible aux enfants 
ayant atteints l’âge de 3 ans ;

– l’enseignement primaire sera lié à l’enseignement 
collégial dans le cadre d’un « cycle d’enseignement 
obligatoire » ;

– des liens seront instaurés entre l’enseignement scolaire 
et la formation professionnelle qui seront intégrés dans 
une organisation pédagogique cohérente, à travers la 
création d’un parcours d’enseignement professionnel 
qui commence à partir de l’enseignement collégial, et 
la consolidation du cycle d’enseignement secondaire 
qualifiant par la diversification de ses filières et la 
préparation aux études supérieures ou aux formations 
professionnelles qualifiantes et à l’apprentissage tout 
au long de la vie.

Article 9

L’enseignement traditionnel contribue, en tant que 
composante du système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique, à la réalisation de la généralisation de 
l’enseignement et à l’instauration de son caractère obligatoire, 
tout en tenant compte de ses spécificités, ses caractéristiques 
et ses fonctions éducatives, de formation et religieuses.
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L’Etat poursuit la réhabilitation de l’enseignement 
traditionnel à tous les niveaux et le renforcement des 
passerelles avec l’enseignement public, dans le respect des 
exigences d’équité et de qualité.

Article 10

La formation professionnelle est fondée, dans ses 
différents niveaux, sur l’adaptation continue aux mutations 
du tissu économique et l’évolution des métiers, notamment à 
travers :

– le renforcement des passerelles entre la formation 
professionnelle et le tissu économique ;

– le renouvellement et la diversification des formations, 
tout en veillant à leur adéquation de manière régulière 
avec l’évolution des métiers ;

– l’inclusion de la dimension régionale dans l’ingénierie 
des formations.

Article 11

Le gouvernement œuvre en collaboration avec les 
conseils des Régions, chaque fois que nécessaire, dans un 
délai maximum de six ans, à la diversification de l’offre de 
formation professionnelle, dans tous ses niveaux et catégories, 
à l’accroissement de sa capacité d’accueil et à la réhabilitation 
des établissements existants afin de répondre aux exigences 
de la compétitivité de l’économie et aux besoins du marché 
du travail.

Article 12

L’organisation de l’enseignement supérieur est basée sur 
le principe de l’adaptation continue des diverses catégories 
de formations qu’il dispense aux mutations économiques et 
sociales, en prenant en considération l’évolution des systèmes 
universitaires au niveau international.

Cette organisation a pour fondement :

– la restructuration de l’enseignement supérieur, à 
travers l’agrégation de toutes ses composantes 
post-baccalauréat, en se basant sur la cohérence, 
la complémentarité et l’efficience, selon un plan 
pluriannuel élaboré en concertation entre les différents 
acteurs et mis en œuvre d’une manière progressive et 
suivant un calendrier déterminé.

Le gouvernement élabore ledit plan et le soumet à l’avis 
du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique pour :

– l’adoption d’un régime pédagogique répondant aux 
exigences du développement national et ouvert aux 
expériences internationales, doté de moyens et de 
ressources adéquats pour sa mise en œuvre et son 
développement continu et durable ;

– la création d’un réseau national renouvelé d’universités 
et d’autres établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche scientifique, et ce à travers :

• la mise en place d’une cartographie nationale 
prospective de l’enseignement supérieur ;

• l’instauration de pôles universitaires thématiques ;

• la création de complexes universitaires régionaux 
intégrés, dotés des conditions propices à l’apprentissage, 
la formation, l’encadrement et la recherche, ainsi que 
de services sociaux, culturels et sportifs.

Article 13

Les établissements d’éducation, d’enseignement et 
de formation relevant du secteur privé sont tenus, dans un 
cadre d’interactivité et de complémentarité avec les autres 
composantes du système, de se conformer aux principes du 
service public dans l’offre de leurs prestations et de contribuer 
à l’éducation, l’enseignement et la formation des enfants 
issus des familles en situation d’indigence, des personnes en 
situation de handicap et des personnes se trouvant dans une 
situation particulière.

Ces établissements s’engagent à assurer leurs besoins 
en cadres pédagogiques et administratifs qualifiés et stables 
dans un délai maximum de 4 ans.

Sont fixés, par voie réglementaire, les conditions 
et le taux de contribution des établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation relevant du secteur privé dans 
l’offre de gratuité des services dédiée aux catégories précitées.

Article 14

Pour permettre aux établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation relevant du secteur privé de 
respecter leurs engagements prévus dans la présente loi-cadre, 
notamment ceux relatifs à la contribution du secteur privé 
à la réalisation des objectifs du système visés à l’article 3 ci-
dessus, et de mettre en œuvre les engagements issus du cadre 
contractuel stratégique global entre l’Etat et ledit secteur, 
prévu à l’article 44 de la présente loi-cadre, le gouvernement 
doit, notamment prendre les mesures suivantes :

– réviser le régime d’autorisation, d’accréditation et de 
reconnaissance des diplômes et le système de contrôle et 
d’évaluation appliqués auxdits établissements et ce, afin 
de garantir le respect par ceux-ci des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur et des guides référentiels des 
normes de qualité prévus à l’article 53 de la présente 
loi-cadre ;

– mettre en place un régime incitatif afin de permettre 
auxdits établissements de participer en particulier à 
l‘effort de généralisation de l’enseignement obligatoire 
et à la réalisation des objectifs de l’éducation non-
formelle et de contribuer aux programmes de lutte 
contre l’analphabétisme, notamment dans les milieux 
ruraux, périurbains et les zones déficitaires ;

– fixer et réviser, selon des critères fixés par décret, 
les frais d’inscription, d’études, d’assurance et des 
services rendus par les établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation privés.

La formation continue doit être obligatoire et compte 
parmi les éléments d’évaluation de la performance et la 
promotion professionnelle visée à l’article 37 de la présente loi.
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Article 15

Les composantes du système d’éducation et de formation 
sont organisées en cycles, filières d’études et parcours 
professionnels. La structuration, l’organisation et l’ingénierie 
pédagogique desdites composantes doivent tenir compte des 
principes de cohérence, de coordination, de diversification, 
de complémentarité, d’instauration de passerelles, de 
pérennisation de l’apprentissage et d’intégration.

Article 16

L’Etat prend les mesures nécessaires pour mettre en 
place un système national institutionnel et sectoriel intégré, 
qui optimise la coordination entre les différents acteurs dans 
les domaines de la recherche scientifique et technique et de 
l’innovation, et garantir la rationalisation des ressources, le 
partage des expertises et l’amélioration de la performance et 
du rendement.

L’organisation, les missions, les programmes et les projets 
des établissements de recherche scientifique et technique 
doivent tenir compte des principes de complémentarité, 
de coordination, de productivité et de mutualisation des 
structures de recherche, de même que de la rationalisation 
de l’utilisation des ressources financières et humaines et du 
développement de partenariats productifs public-privé dans 
le domaine de la recherche appliquée.

A cet effet, il est créé, par voie réglementaire, un 
conseil national de la recherche scientifique chargé du suivi 
de la stratégie de la recherche scientifique et technique et de 
l’innovation, ainsi que de la coordination entre les différents 
intervenants dans ce domaine.

L’Etat poursuit également ses efforts en vue d’augmenter 
le budget général alloué à la promotion de la recherche 
scientifique.

Article 17

Conformément aux dispositions de la Constitution, 
notamment le 1er alinéa de son article 71, et en application 
des dispositions de la présente loi-cadre, les orientations 
de la politique publique relative à chaque composante du 
système d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
et son organisation générale sont fixées par des législations 
particulières, notamment les règles relatives à la structuration 
et la gouvernance du système, les mécanismes de coordination 
et d’instauration de passerelles entre ses composantes, les 
règles générales relatives à son ingénierie pédagogique et 
linguistique, ainsi que ses sources de financement et son 
système d’évaluation.

Article 18

Le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique s’appuie sur l’instauration de passerelles entre 
ses composantes et niveaux d’une part, et entre ledit système 
et son environnement économique, social, professionnel, 
scientifique, technique et culturel d’autre part, et ce sur la 
base des principes et selon les mécanismes suivants :

– mettre en place des programmes et projets d’éducation, 
d’enseignement et de formation communs sur une base 
contractuelle afin de permettre à l’apprenant d’acquérir 
et de capitaliser les connaissances et les savoir - faire 
nécessaires ;

– garantir la mobilité des apprenants dans les parcours 
d’enseignement, et de formation et dans les parcours 
professionnels disponibles, et ce en fonction des 
compétences requises, de la spécialisation adéquate, 
de l’expérience acquise et des critères de mérite au cas 
par cas ;

– créer des réseaux d’éducation, d’enseignement et de 
formation aux niveaux local et régional en vue d’assurer 
le lien entre les composantes et les niveaux du système ;

– ouvrir et adapter en permanence le système à son 
environnement extérieur, notamment à travers la 
création d’un observatoire d’adéquation entre des 
nouveaux métiers et formations et les besoins du 
marché du travail ;

– créer des mécanismes spéciaux de coordination pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et 
opérations suivants :

• les programmes, les curricula, les formations et les 
filières d’études ;

• les programmes de formation des acteurs éducatifs 
et professionnels ;

• l’orientation scolaire et professionnelle et le conseil 
universitaire ;

• la certification, l’équivalence des diplômes et la 
validation des acquis professionnels et artisanaux.

Sont fixés par voie réglementaire, les   conditions 
et les modalités de la mobilité de l’apprenant dans les 
parcours d’enseignement, de formation et dans les parcours 
professionnels, ainsi que la création et l’organisation des 
réseaux d’éducation, d’enseignement et de formation, la 
création de l’observatoire pour l’adéquation entre les nouveaux 
métiers et formations et les besoins du marché du travail et les 
mécanismes de coordination visés au présent article.

Chapitre IV

L’accès au système d’éducation, de formation  
et de recherche scientifique  et les mécanismes permettant de 

bénéficier de ses prestations

Article 19

L’accès à l’enseignement scolaire est obligatoire pour tous 
les enfants des deux sexes ayant atteint l’âge de scolarisation. 
Cette obligation incombe à l’Etat et à la famille ou à toute 
autre personne qui assume la responsabilité légale de l’enfant.

Est en âge de scolarisation l’enfant qui atteint l’âge de 
4 ans jusqu’à 16 ans révolus.

Article 20

En vue de la généralisation de l’enseignement obligatoire 
pour tous les enfants en âge de scolarisation conformément 
aux dispositions de l’article 3 de la présente loi-cadre, l’Etat 
doit mobiliser, dans un délai maximum de 6 ans, tous les 
moyens nécessaires et prendre toutes les mesures adéquates 
afin d’atteindre cet objectif, et notamment celles visant à :

– consolider et élargir le réseau de soutien pédagogique, 
pour assurer la continuité de la scolarité des apprenants 
jusqu’au terme de l’enseignement obligatoire ;
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– valoriser la scolarisation dans les milieux ruraux, 
périurbains et les zones déficitaires ;

– généraliser la scolarisation des filles dans les milieux 
ruraux, à travers la mise en place de programmes locaux 
à cet effet ;

– mettre en place un système d’incitation en vue 
d’encourager les cadres pédagogiques et administratifs 
à exercer leurs missions dans les milieux ruraux et les 
zones déficitaires ;

– renforcer les espaces adéquats à la scolarisation et les doter 
des équipements nécessaires, y compris les accessibilités 
et les infrastructures sportive et culturelle ;

– activer le rôle des associations de la société civile 
intéressées par le domaine de l’éducation, notamment 
les associations des parents et tuteurs d’élèves, dans le 
renforcement des liens entre les espaces d’apprentissage 
et les familles en vue de garantir l’assiduité des 
apprenants ;

– renforcer et généraliser les programmes de soutien 
matériel, social et psychologique conditionnés pour les 
familles démunies en vue de permettre à leurs enfants 
de poursuivre leur scolarisation ;

– élargir l’expérience des écoles communautaires, 
notamment dans le milieu rural, en œuvrant à leur 
développement, à leur soutien et à l’amélioration 
de leurs performances dans le cadre de contrats de 
partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales, 
les établissements publics, les associations de la société 
civile et le secteur privé ;

– mettre en place des programmes cohérents et intégrés 
pour l’école de la deuxième chance en faveur de 
l’ensemble des enfants en décrochage scolaire, pour 
quelque cause que ce soit, en vue de les réinsérer dans 
le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique.

Sont fixés par voie réglementaire, les règles de 
fonctionnement, les rôles et les missions des associations 
des parents et tuteurs d’élèves, dans leurs relations avec les 
établissements d’éducation et de formation.

Article 21

L’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour 
permettre aux apprenants dans les différents niveaux 
du système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique de bénéficier, sur la base des principes de mérite, 
de transparence et d’égalité des chances, des services sociaux 
suivants :

– les prestations d’hébergement et de restauration des 
apprenants indigents ;

– le régime de couverture médicale en faveur des 
apprenants qui ne bénéficient d’aucun régime de 
couverture ;

– un système de bourses d’études destiné aux apprenants 
méritants dont les parents, les tuteurs ou les personnes 
qui en ont la charge sont en situation sociale précaire ;

– un système préférentiel de prêts d’études aux apprenants 
désirant en bénéficier en vue de poursuivre leurs études 
supérieures.

Article 22

Outre les mesures prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus 
et en vue de permettre à chaque apprenant de poursuivre son 
parcours scolaire, durant ou après l’enseignement obligatoire, 
l’Etat œuvre, par ses propres moyens ou dans le cadre de 
partenariats avec les collectivités territoriales, le secteur privé 
ou avec tout autre partenaire, à mobiliser toutes les ressources 
disponibles et prendre les décisions et les mesures nécessaires 
afin de procéder progressivement à :

– réaliser, dans un délai maximum de 3 ans, un programme 
national de réhabilitation des établissements 
d’éducation, d’enseignement et de formation existants 
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre 
suivant des normes de référence, en vue d’en améliorer 
la performance et le rendement ;

– combler, dans un délai maximum de 6 ans, le déficit 
en établissements d’éducation, d’enseignement et de 
formation et les doter des cadres pédagogiques et 
administratifs suffisants, des structures et équipements 
nécessaires et adéquats, en tenant compte de la nature 
et des besoins des différentes composantes et cycles 
du système, ainsi que de leur environnement social, 
géographique, économique et culturel ;

– créer et développer des unités de soutien psychologique 
et de cellules de médiation supervisées par des cadres 
spécialisés dans les établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation, en partenariat avec 
les divers acteurs et partenaires du système et leur 
généralisation au niveau national dans un délai 
maximum de 3 ans ;

– élargir et diversifier les offres de formation et 
l’amélioration de leur qualité, notamment par la 
consolidation des formations professionnalisantes à 
tous les niveaux du système, en vue de leur adaptation 
permanente aux besoins du marché du travail et du tissu 
économique et social, et aux évolutions des diverses 
activités professionnelles ;

– mettre en place des programmes de sensibilisation, 
d’incitation et d’accompagnement psychologique et 
social des apprenants pour lutter contre l’abandon 
scolaire et assurer la poursuite de leur parcours scolaire.

Article 23

Le gouvernement œuvre, dans un délai maximum de 
10 ans, en partenariat avec tous les organismes publics et privés 
et les acteurs de la société civile, à la prise de toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la pérennisation de l’apprentissage 
et déployer les efforts pour éradiquer l’analphabétisme, ses 
causes et ses aspects, notamment à travers :

– la poursuite de l’exécution du plan d’action visant la 
réduction du taux général d’analphabétisme ;
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Article 15

Les composantes du système d’éducation et de formation 
sont organisées en cycles, filières d’études et parcours 
professionnels. La structuration, l’organisation et l’ingénierie 
pédagogique desdites composantes doivent tenir compte des 
principes de cohérence, de coordination, de diversification, 
de complémentarité, d’instauration de passerelles, de 
pérennisation de l’apprentissage et d’intégration.

Article 16

L’Etat prend les mesures nécessaires pour mettre en 
place un système national institutionnel et sectoriel intégré, 
qui optimise la coordination entre les différents acteurs dans 
les domaines de la recherche scientifique et technique et de 
l’innovation, et garantir la rationalisation des ressources, le 
partage des expertises et l’amélioration de la performance et 
du rendement.

L’organisation, les missions, les programmes et les projets 
des établissements de recherche scientifique et technique 
doivent tenir compte des principes de complémentarité, 
de coordination, de productivité et de mutualisation des 
structures de recherche, de même que de la rationalisation 
de l’utilisation des ressources financières et humaines et du 
développement de partenariats productifs public-privé dans 
le domaine de la recherche appliquée.

A cet effet, il est créé, par voie réglementaire, un 
conseil national de la recherche scientifique chargé du suivi 
de la stratégie de la recherche scientifique et technique et de 
l’innovation, ainsi que de la coordination entre les différents 
intervenants dans ce domaine.

L’Etat poursuit également ses efforts en vue d’augmenter 
le budget général alloué à la promotion de la recherche 
scientifique.

Article 17

Conformément aux dispositions de la Constitution, 
notamment le 1er alinéa de son article 71, et en application 
des dispositions de la présente loi-cadre, les orientations 
de la politique publique relative à chaque composante du 
système d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
et son organisation générale sont fixées par des législations 
particulières, notamment les règles relatives à la structuration 
et la gouvernance du système, les mécanismes de coordination 
et d’instauration de passerelles entre ses composantes, les 
règles générales relatives à son ingénierie pédagogique et 
linguistique, ainsi que ses sources de financement et son 
système d’évaluation.

Article 18

Le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique s’appuie sur l’instauration de passerelles entre 
ses composantes et niveaux d’une part, et entre ledit système 
et son environnement économique, social, professionnel, 
scientifique, technique et culturel d’autre part, et ce sur la 
base des principes et selon les mécanismes suivants :

– mettre en place des programmes et projets d’éducation, 
d’enseignement et de formation communs sur une base 
contractuelle afin de permettre à l’apprenant d’acquérir 
et de capitaliser les connaissances et les savoir - faire 
nécessaires ;

– garantir la mobilité des apprenants dans les parcours 
d’enseignement, et de formation et dans les parcours 
professionnels disponibles, et ce en fonction des 
compétences requises, de la spécialisation adéquate, 
de l’expérience acquise et des critères de mérite au cas 
par cas ;

– créer des réseaux d’éducation, d’enseignement et de 
formation aux niveaux local et régional en vue d’assurer 
le lien entre les composantes et les niveaux du système ;

– ouvrir et adapter en permanence le système à son 
environnement extérieur, notamment à travers la 
création d’un observatoire d’adéquation entre des 
nouveaux métiers et formations et les besoins du 
marché du travail ;

– créer des mécanismes spéciaux de coordination pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et 
opérations suivants :

• les programmes, les curricula, les formations et les 
filières d’études ;

• les programmes de formation des acteurs éducatifs 
et professionnels ;

• l’orientation scolaire et professionnelle et le conseil 
universitaire ;

• la certification, l’équivalence des diplômes et la 
validation des acquis professionnels et artisanaux.

Sont fixés par voie réglementaire, les   conditions 
et les modalités de la mobilité de l’apprenant dans les 
parcours d’enseignement, de formation et dans les parcours 
professionnels, ainsi que la création et l’organisation des 
réseaux d’éducation, d’enseignement et de formation, la 
création de l’observatoire pour l’adéquation entre les nouveaux 
métiers et formations et les besoins du marché du travail et les 
mécanismes de coordination visés au présent article.

Chapitre IV

L’accès au système d’éducation, de formation  
et de recherche scientifique  et les mécanismes permettant de 

bénéficier de ses prestations

Article 19

L’accès à l’enseignement scolaire est obligatoire pour tous 
les enfants des deux sexes ayant atteint l’âge de scolarisation. 
Cette obligation incombe à l’Etat et à la famille ou à toute 
autre personne qui assume la responsabilité légale de l’enfant.

Est en âge de scolarisation l’enfant qui atteint l’âge de 
4 ans jusqu’à 16 ans révolus.

Article 20

En vue de la généralisation de l’enseignement obligatoire 
pour tous les enfants en âge de scolarisation conformément 
aux dispositions de l’article 3 de la présente loi-cadre, l’Etat 
doit mobiliser, dans un délai maximum de 6 ans, tous les 
moyens nécessaires et prendre toutes les mesures adéquates 
afin d’atteindre cet objectif, et notamment celles visant à :

– consolider et élargir le réseau de soutien pédagogique, 
pour assurer la continuité de la scolarité des apprenants 
jusqu’au terme de l’enseignement obligatoire ;
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– valoriser la scolarisation dans les milieux ruraux, 
périurbains et les zones déficitaires ;

– généraliser la scolarisation des filles dans les milieux 
ruraux, à travers la mise en place de programmes locaux 
à cet effet ;

– mettre en place un système d’incitation en vue 
d’encourager les cadres pédagogiques et administratifs 
à exercer leurs missions dans les milieux ruraux et les 
zones déficitaires ;

– renforcer les espaces adéquats à la scolarisation et les doter 
des équipements nécessaires, y compris les accessibilités 
et les infrastructures sportive et culturelle ;

– activer le rôle des associations de la société civile 
intéressées par le domaine de l’éducation, notamment 
les associations des parents et tuteurs d’élèves, dans le 
renforcement des liens entre les espaces d’apprentissage 
et les familles en vue de garantir l’assiduité des 
apprenants ;

– renforcer et généraliser les programmes de soutien 
matériel, social et psychologique conditionnés pour les 
familles démunies en vue de permettre à leurs enfants 
de poursuivre leur scolarisation ;

– élargir l’expérience des écoles communautaires, 
notamment dans le milieu rural, en œuvrant à leur 
développement, à leur soutien et à l’amélioration 
de leurs performances dans le cadre de contrats de 
partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales, 
les établissements publics, les associations de la société 
civile et le secteur privé ;

– mettre en place des programmes cohérents et intégrés 
pour l’école de la deuxième chance en faveur de 
l’ensemble des enfants en décrochage scolaire, pour 
quelque cause que ce soit, en vue de les réinsérer dans 
le système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique.

Sont fixés par voie réglementaire, les règles de 
fonctionnement, les rôles et les missions des associations 
des parents et tuteurs d’élèves, dans leurs relations avec les 
établissements d’éducation et de formation.

Article 21

L’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour 
permettre aux apprenants dans les différents niveaux 
du système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique de bénéficier, sur la base des principes de mérite, 
de transparence et d’égalité des chances, des services sociaux 
suivants :

– les prestations d’hébergement et de restauration des 
apprenants indigents ;

– le régime de couverture médicale en faveur des 
apprenants qui ne bénéficient d’aucun régime de 
couverture ;

– un système de bourses d’études destiné aux apprenants 
méritants dont les parents, les tuteurs ou les personnes 
qui en ont la charge sont en situation sociale précaire ;

– un système préférentiel de prêts d’études aux apprenants 
désirant en bénéficier en vue de poursuivre leurs études 
supérieures.

Article 22

Outre les mesures prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus 
et en vue de permettre à chaque apprenant de poursuivre son 
parcours scolaire, durant ou après l’enseignement obligatoire, 
l’Etat œuvre, par ses propres moyens ou dans le cadre de 
partenariats avec les collectivités territoriales, le secteur privé 
ou avec tout autre partenaire, à mobiliser toutes les ressources 
disponibles et prendre les décisions et les mesures nécessaires 
afin de procéder progressivement à :

– réaliser, dans un délai maximum de 3 ans, un programme 
national de réhabilitation des établissements 
d’éducation, d’enseignement et de formation existants 
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre 
suivant des normes de référence, en vue d’en améliorer 
la performance et le rendement ;

– combler, dans un délai maximum de 6 ans, le déficit 
en établissements d’éducation, d’enseignement et de 
formation et les doter des cadres pédagogiques et 
administratifs suffisants, des structures et équipements 
nécessaires et adéquats, en tenant compte de la nature 
et des besoins des différentes composantes et cycles 
du système, ainsi que de leur environnement social, 
géographique, économique et culturel ;

– créer et développer des unités de soutien psychologique 
et de cellules de médiation supervisées par des cadres 
spécialisés dans les établissements d’éducation, 
d’enseignement et de formation, en partenariat avec 
les divers acteurs et partenaires du système et leur 
généralisation au niveau national dans un délai 
maximum de 3 ans ;

– élargir et diversifier les offres de formation et 
l’amélioration de leur qualité, notamment par la 
consolidation des formations professionnalisantes à 
tous les niveaux du système, en vue de leur adaptation 
permanente aux besoins du marché du travail et du tissu 
économique et social, et aux évolutions des diverses 
activités professionnelles ;

– mettre en place des programmes de sensibilisation, 
d’incitation et d’accompagnement psychologique et 
social des apprenants pour lutter contre l’abandon 
scolaire et assurer la poursuite de leur parcours scolaire.

Article 23

Le gouvernement œuvre, dans un délai maximum de 
10 ans, en partenariat avec tous les organismes publics et privés 
et les acteurs de la société civile, à la prise de toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la pérennisation de l’apprentissage 
et déployer les efforts pour éradiquer l’analphabétisme, ses 
causes et ses aspects, notamment à travers :

– la poursuite de l’exécution du plan d’action visant la 
réduction du taux général d’analphabétisme ;
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– la mobilisation des ressources financières nécessaires 
et l’intensification des partenariats et de la coopération 
bilatérale et multilatérale, en vue de financer les 
programmes et les projets d’alphabétisation et 
d’encouragement à l’apprentissage et à la culture, et 
l’utilisation des moyens pédagogiques et technologiques 
modernes à cet effet ;

– l’élaboration et la mise en œuvre des programmes 
spécifiques d’alphabétisation des personnes illettrées 
porteuses de projets générateurs de revenu et leur 
incitation à y adhérer et à y s’inscrire en faisant de 
l’alphabétisation l’une des conditions de financement 
desdits projets ;

– l’intensification des programmes de lutte contre 
l’analphabétisme, l’élargissement de leur application 
dans les milieux ruraux, les zones périurbaines et les 
zones déficitaires, ainsi que le suivi de leur exécution et 
leur évaluation périodique et permanente ;

– la mise en place et le suivi de la mise en œuvre des 
programmes d’éducation non-formelle spécifiques et 
adéquats, destinés au rattrapage de la scolarisation 
des enfants se trouvant hors de l’école, ainsi que 
l’actualisation et le développement d’une façon régulière 
et permanente desdits programmes.

Article 24

Le gouvernement doit mettre en place des projets 
spécifiques ayant pour objectif le renforcement et le 
développement des capacités des personnes alphabétisées en 
vue de permettre leur insertion professionnelle et économique, 
et garantir ainsi leur intégration dans la vie active et 
l’irréversibilité de leur alphabétisation.

Article 25

L’Etat œuvre à mobiliser tous les moyens disponibles 
et à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’insertion 
des personnes en situation de handicap ou en situation 
particulière dans le système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique, et garantir leur droit à l’apprentissage 
et à l’acquisition des savoir-faire et des compétences adaptés 
à leur situation.

A cet effet, le gouvernement élabore, dans un délai de 3 ans, 
un plan national cohérent d’éducation inclusive au profit des 
personnes en situation de handicap ou en situation particulière 
dans les diverses composantes du système, tendant à la mise 
en place et la consolidation de formations professionnelles 
et universitaires spécialisées en matière d’éducation et de 
formation de ces personnes. Le gouvernement veille au suivi 
de l’exécution dudit plan et à son évaluation.

Article 26

Les autorités gouvernementales chargées de l’éducation, 
de l’enseignement et de la formation élaborent une charte 
dénommée « la charte de l’apprenant », qui détermine les 
droits et devoirs de l’apprenant. Cette charte sera mise à la 
disposition de chaque apprenant et des acteurs du système 
qui sont tenus d’en respecter les dispositions. Elle fait partie 
intégrante des règlements intérieurs de chaque établissement 
d’éducation, d’enseignement ou de formation au sein de toutes 
les composantes et tous les niveaux du système.

La charte de l’apprenant peut être soumise à l’avis du 
Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique.

Chapitre V

Des curricula, des programmes et des formations

Article 27

Afin d’atteindre les objectifs du système d’éducation, de 
formation et de recherche scientifique, d’atteindre ses objectifs 
et remplir ses fonctions, les autorités gouvernementales 
concernées œuvrent, conformément aux dispositions ci- après 
de la présente loi - cadre, en concertation avec les différents 
partenaires, notamment les acteurs éducatifs, économiques, 
sociaux et les experts, au renouvellement et à l’adaptation des 
curricula, programmes, formations et approches pédagogiques 
y afférentes.

Elles veillent également à l’exécution des contenus 
de l’ingénierie linguistique adoptée, au développement 
des ressources et des outils didactiques, à la révision du 
régime d’orientation scolaire et professionnelle et du conseil 
universitaire ainsi qu’à la réforme du régime d’évaluation, des 
examens et de la certification.

Article 28

Eu égard aux principes et fondements visés à l’article 4 
de la présente loi-cadre, il est créé, auprès des autorités 
gouvernementales compétentes, une commission permanente 
chargée du renouvellement et de l’adaptation continus 
des curricula, programmes et formations des différentes 
composantes du système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique, sous réserve des spécificités de chaque 
composante.

A cet effet, ladite commission établit un cadre référentiel 
des curricula et des guides référentiels des programmes et 
formations et veille à leur actualisation et leur adaptation 
permanente aux évolutions pédagogiques modernes.

La commission prend en considération, lors de 
l’élaboration desdits cadres et guides référentiels, les principes, 
les règles, les mécanismes et les orientations suivants :

• la coordination étroite entre les divers composantes et 
niveaux du système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique en s’inspirant des expériences 
étrangères réussies et des bonnes pratiques en la 
matière ;

• la planification prévisionnelle des besoins et des 
spécificités des apprenants, en tenant compte des 
exigences locales et régionales de leur environnement 
social et économique ;

• l’adoption de la méthodologie d’interaction des 
connaissances et de complémentarité des spécialités 
pour assurer plus de flexibilité et de cohésion des 
apprentissages et des formations ;
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• l’apprenant est au centre de l’action éducative et 
constitue un acteur principal dans la construction 
des apprentissages ;

• la gestion du temps scolaire et des rythmes 
d’enseignement en vue de les adapter à 
l’environnement de l’école, notamment dans les 
zones lointaines et les zones à situation spécifique ;

• la diversification et l’adaptation des approches 
pédagogiques dans l’exercice des activités 
d’enseignement, de formation et d’apprentissage, de 
manière à renforcer l’autonomie pédagogique de ces 
activités ;

• la révision, le renouvellement et l’adaptation 
permanente des manuels scolaires et des divers outils 
didactiques, sur la base d’un système d’évaluation, 
d’accréditation et d’homologation élaboré par la 
commission permanente et soumis à l’avis du Conseil 
supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique ;

• l’exploitation des résultats de la recherche 
pédagogique et sociale en vue d’améliorer la qualité 
des programmes, des curricula et des formations ;

• l’adoption de programmes de découverte précoce des 
apprenants prodiges et surdoués afin de les soutenir 
et les assister pour mettre en valeur leurs talents, 
leurs capacités et leur excellence ;

• l’intégration obligatoire des activités culturelles, 
sportives et créatives dans les curricula et les 
programmes pédagogiques et de formation ;

• la mise en place de mécanismes permanents 
d’évaluation et de révision continues des curricula 
et des programmes en vue d’améliorer la qualité du 
produit éducatif, d’enseignement et de formation, 
sous réserve des principes d’allègement, de 
simplification, de flexibilité et d’adaptation dans 
l’ingénierie pédagogique adoptée dans chaque 
composante du système.

Article 29

Il est créé, auprès de la commission permanente de 
renouvellement et d’adaptation des curricula et des programmes, 
des groupes de travail spécialisés, selon les composantes et les 
niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, afin d’assister ladite commission dans l’exercice 
de ses missions.

La composition et les modalités de fonctionnement de 
la commission permanente et des groupes de travail créés en 
son sein sont fixées par décret.

Article 30

Le cadre et les guides référentiels visés à l’article 28 ci-
dessus sont soumis, avant leur mise en application, à l’ avis 
du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique et à l’approbation de la commission 
nationale pour le suivi et l’accompagnement de la réforme du 
système d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
visée à l’article 57 de la présente loi-cadre et ce, dans un délai 
maximum de 3 ans à compter de la date d’entrée en fonction 
de la commission.

Article 31

L’ingénierie linguistique adoptée détermine les éléments 
de la politique linguistique suivie dans les composantes et 
niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique.

A cet effet, l’ingénierie linguistique adoptée dans les 
curricula, les programmes et les formations doit être fondée 
sur les principes suivants :

– la mise en avant du rôle fonctionnel des langues adoptées 
dans l’école dont l’objectif consiste à consolider 
l’identité nationale, permettre à l’apprenant d’acquérir 
les connaissances et les compétences, de s’épanouir 
dans son environnement local et universel et de garantir 
son insertion socio-économique et culturelle ainsi que 
son adhésion aux valeurs ;

– la maîtrise, par l’apprenant, des deux langues officielles et 
des langues étrangères, notamment dans les spécialités 
scientifiques et techniques, dans le respect des principes 
d’équité et d’égalité des chances ;

– l’adoption de la langue arabe comme langue principale 
d’enseignement et le développement à l’école de la 
position de la langue amazighe, langue officielle de 
l’Etat et patrimoine commun de tous les Marocains 
sans exception, et ce dans un cadre d’action national 
clair et cohérent avec les dispositions de la Constitution ;

– la mise en place progressive et équilibrée du 
plurilinguisme permettant à l’apprenant titulaire du 
baccalauréat de maîtriser les langues arabe et amazighe 
et d’être capable d’utiliser au moins deux langues 
étrangères ;

– la mise en œuvre du principe de  l’alternance linguistique 
dans l’enseignement tel que prévu à l’article 2 ci- dessus ;

– la préparation des apprenants à la maîtrise des langues 
étrangères à un âge précoce et le développement de leur 
aptitude à une acquisition fonctionnelle de ces langues 
et ce, dans un délai maximum de six ans à compter de 
la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre.

Les établissements étrangers d’éducation exerçant leur 
activité au Maroc sont tenus d’enseigner la langue arabe 
et la langue amazighe à tous les enfants marocains qui y 
poursuivent leurs études, à l’instar des matières qui leur font 
connaître leur identité nationale, sous réserve des stipulations 
des conventions internationales bilatérales conclues par le 
Royaume du Maroc relatives au statut desdits établissements.

Sont fixées, par voie réglementaire, les applications de 
l’ingénierie linguistique, en ce qui concerne chaque niveau du 
système, notamment les niveaux de l’enseignement préscolaire, 
de l’enseignement primaire, de l’enseignement collégial, 
de l’enseignement secondaire qualifiant, de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur et ce, dans le 
respect des principes cités ci-dessus et des règles générales 
prévues à l’article 17 de la présente loi-cadre, et après avis 
du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique.
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– la mobilisation des ressources financières nécessaires 
et l’intensification des partenariats et de la coopération 
bilatérale et multilatérale, en vue de financer les 
programmes et les projets d’alphabétisation et 
d’encouragement à l’apprentissage et à la culture, et 
l’utilisation des moyens pédagogiques et technologiques 
modernes à cet effet ;

– l’élaboration et la mise en œuvre des programmes 
spécifiques d’alphabétisation des personnes illettrées 
porteuses de projets générateurs de revenu et leur 
incitation à y adhérer et à y s’inscrire en faisant de 
l’alphabétisation l’une des conditions de financement 
desdits projets ;

– l’intensification des programmes de lutte contre 
l’analphabétisme, l’élargissement de leur application 
dans les milieux ruraux, les zones périurbaines et les 
zones déficitaires, ainsi que le suivi de leur exécution et 
leur évaluation périodique et permanente ;

– la mise en place et le suivi de la mise en œuvre des 
programmes d’éducation non-formelle spécifiques et 
adéquats, destinés au rattrapage de la scolarisation 
des enfants se trouvant hors de l’école, ainsi que 
l’actualisation et le développement d’une façon régulière 
et permanente desdits programmes.

Article 24

Le gouvernement doit mettre en place des projets 
spécifiques ayant pour objectif le renforcement et le 
développement des capacités des personnes alphabétisées en 
vue de permettre leur insertion professionnelle et économique, 
et garantir ainsi leur intégration dans la vie active et 
l’irréversibilité de leur alphabétisation.

Article 25

L’Etat œuvre à mobiliser tous les moyens disponibles 
et à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’insertion 
des personnes en situation de handicap ou en situation 
particulière dans le système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique, et garantir leur droit à l’apprentissage 
et à l’acquisition des savoir-faire et des compétences adaptés 
à leur situation.

A cet effet, le gouvernement élabore, dans un délai de 3 ans, 
un plan national cohérent d’éducation inclusive au profit des 
personnes en situation de handicap ou en situation particulière 
dans les diverses composantes du système, tendant à la mise 
en place et la consolidation de formations professionnelles 
et universitaires spécialisées en matière d’éducation et de 
formation de ces personnes. Le gouvernement veille au suivi 
de l’exécution dudit plan et à son évaluation.

Article 26

Les autorités gouvernementales chargées de l’éducation, 
de l’enseignement et de la formation élaborent une charte 
dénommée « la charte de l’apprenant », qui détermine les 
droits et devoirs de l’apprenant. Cette charte sera mise à la 
disposition de chaque apprenant et des acteurs du système 
qui sont tenus d’en respecter les dispositions. Elle fait partie 
intégrante des règlements intérieurs de chaque établissement 
d’éducation, d’enseignement ou de formation au sein de toutes 
les composantes et tous les niveaux du système.

La charte de l’apprenant peut être soumise à l’avis du 
Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique.

Chapitre V

Des curricula, des programmes et des formations

Article 27

Afin d’atteindre les objectifs du système d’éducation, de 
formation et de recherche scientifique, d’atteindre ses objectifs 
et remplir ses fonctions, les autorités gouvernementales 
concernées œuvrent, conformément aux dispositions ci- après 
de la présente loi - cadre, en concertation avec les différents 
partenaires, notamment les acteurs éducatifs, économiques, 
sociaux et les experts, au renouvellement et à l’adaptation des 
curricula, programmes, formations et approches pédagogiques 
y afférentes.

Elles veillent également à l’exécution des contenus 
de l’ingénierie linguistique adoptée, au développement 
des ressources et des outils didactiques, à la révision du 
régime d’orientation scolaire et professionnelle et du conseil 
universitaire ainsi qu’à la réforme du régime d’évaluation, des 
examens et de la certification.

Article 28

Eu égard aux principes et fondements visés à l’article 4 
de la présente loi-cadre, il est créé, auprès des autorités 
gouvernementales compétentes, une commission permanente 
chargée du renouvellement et de l’adaptation continus 
des curricula, programmes et formations des différentes 
composantes du système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique, sous réserve des spécificités de chaque 
composante.

A cet effet, ladite commission établit un cadre référentiel 
des curricula et des guides référentiels des programmes et 
formations et veille à leur actualisation et leur adaptation 
permanente aux évolutions pédagogiques modernes.

La commission prend en considération, lors de 
l’élaboration desdits cadres et guides référentiels, les principes, 
les règles, les mécanismes et les orientations suivants :

• la coordination étroite entre les divers composantes et 
niveaux du système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique en s’inspirant des expériences 
étrangères réussies et des bonnes pratiques en la 
matière ;

• la planification prévisionnelle des besoins et des 
spécificités des apprenants, en tenant compte des 
exigences locales et régionales de leur environnement 
social et économique ;

• l’adoption de la méthodologie d’interaction des 
connaissances et de complémentarité des spécialités 
pour assurer plus de flexibilité et de cohésion des 
apprentissages et des formations ;
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• l’apprenant est au centre de l’action éducative et 
constitue un acteur principal dans la construction 
des apprentissages ;

• la gestion du temps scolaire et des rythmes 
d’enseignement en vue de les adapter à 
l’environnement de l’école, notamment dans les 
zones lointaines et les zones à situation spécifique ;

• la diversification et l’adaptation des approches 
pédagogiques dans l’exercice des activités 
d’enseignement, de formation et d’apprentissage, de 
manière à renforcer l’autonomie pédagogique de ces 
activités ;

• la révision, le renouvellement et l’adaptation 
permanente des manuels scolaires et des divers outils 
didactiques, sur la base d’un système d’évaluation, 
d’accréditation et d’homologation élaboré par la 
commission permanente et soumis à l’avis du Conseil 
supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique ;

• l’exploitation des résultats de la recherche 
pédagogique et sociale en vue d’améliorer la qualité 
des programmes, des curricula et des formations ;

• l’adoption de programmes de découverte précoce des 
apprenants prodiges et surdoués afin de les soutenir 
et les assister pour mettre en valeur leurs talents, 
leurs capacités et leur excellence ;

• l’intégration obligatoire des activités culturelles, 
sportives et créatives dans les curricula et les 
programmes pédagogiques et de formation ;

• la mise en place de mécanismes permanents 
d’évaluation et de révision continues des curricula 
et des programmes en vue d’améliorer la qualité du 
produit éducatif, d’enseignement et de formation, 
sous réserve des principes d’allègement, de 
simplification, de flexibilité et d’adaptation dans 
l’ingénierie pédagogique adoptée dans chaque 
composante du système.

Article 29

Il est créé, auprès de la commission permanente de 
renouvellement et d’adaptation des curricula et des programmes, 
des groupes de travail spécialisés, selon les composantes et les 
niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, afin d’assister ladite commission dans l’exercice 
de ses missions.

La composition et les modalités de fonctionnement de 
la commission permanente et des groupes de travail créés en 
son sein sont fixées par décret.

Article 30

Le cadre et les guides référentiels visés à l’article 28 ci-
dessus sont soumis, avant leur mise en application, à l’ avis 
du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique et à l’approbation de la commission 
nationale pour le suivi et l’accompagnement de la réforme du 
système d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
visée à l’article 57 de la présente loi-cadre et ce, dans un délai 
maximum de 3 ans à compter de la date d’entrée en fonction 
de la commission.

Article 31

L’ingénierie linguistique adoptée détermine les éléments 
de la politique linguistique suivie dans les composantes et 
niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique.

A cet effet, l’ingénierie linguistique adoptée dans les 
curricula, les programmes et les formations doit être fondée 
sur les principes suivants :

– la mise en avant du rôle fonctionnel des langues adoptées 
dans l’école dont l’objectif consiste à consolider 
l’identité nationale, permettre à l’apprenant d’acquérir 
les connaissances et les compétences, de s’épanouir 
dans son environnement local et universel et de garantir 
son insertion socio-économique et culturelle ainsi que 
son adhésion aux valeurs ;

– la maîtrise, par l’apprenant, des deux langues officielles et 
des langues étrangères, notamment dans les spécialités 
scientifiques et techniques, dans le respect des principes 
d’équité et d’égalité des chances ;

– l’adoption de la langue arabe comme langue principale 
d’enseignement et le développement à l’école de la 
position de la langue amazighe, langue officielle de 
l’Etat et patrimoine commun de tous les Marocains 
sans exception, et ce dans un cadre d’action national 
clair et cohérent avec les dispositions de la Constitution ;

– la mise en place progressive et équilibrée du 
plurilinguisme permettant à l’apprenant titulaire du 
baccalauréat de maîtriser les langues arabe et amazighe 
et d’être capable d’utiliser au moins deux langues 
étrangères ;

– la mise en œuvre du principe de  l’alternance linguistique 
dans l’enseignement tel que prévu à l’article 2 ci- dessus ;

– la préparation des apprenants à la maîtrise des langues 
étrangères à un âge précoce et le développement de leur 
aptitude à une acquisition fonctionnelle de ces langues 
et ce, dans un délai maximum de six ans à compter de 
la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre.

Les établissements étrangers d’éducation exerçant leur 
activité au Maroc sont tenus d’enseigner la langue arabe 
et la langue amazighe à tous les enfants marocains qui y 
poursuivent leurs études, à l’instar des matières qui leur font 
connaître leur identité nationale, sous réserve des stipulations 
des conventions internationales bilatérales conclues par le 
Royaume du Maroc relatives au statut desdits établissements.

Sont fixées, par voie réglementaire, les applications de 
l’ingénierie linguistique, en ce qui concerne chaque niveau du 
système, notamment les niveaux de l’enseignement préscolaire, 
de l’enseignement primaire, de l’enseignement collégial, 
de l’enseignement secondaire qualifiant, de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur et ce, dans le 
respect des principes cités ci-dessus et des règles générales 
prévues à l’article 17 de la présente loi-cadre, et après avis 
du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique.
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Article 32

Dans le cadre de plans d’action pour la mise en œuvre 
des principes et des contenus de l’ingénierie linguistique 
prévue à l’article 31 ci-dessus, les autorités gouvernementales 
concernées prennent les mesures suivantes :

– la révision profonde des curricula et des programmes 
d’enseignement de la langue arabe et le renouvellement 
des approches pédagogiques et des outils didactiques 
adoptés pour son enseignement ;

– la poursuite des efforts déployés pour l’aménagement 
linguistique et pédagogique de la langue amazighe, 
dans la perspective de sa généralisation progressive 
dans l’enseignement scolaire ;

– la révision des curricula et des programmes 
d’enseignement des langues étrangères selon les 
nouvelles approches et méthodes pédagogiques ;

– la diversification des choix linguistiques dans les filières, 
les spécialités, les formations et la recherche au niveau 
de l’enseignement supérieur, et l’ouverture de parcours 
permettant la poursuite des études en langues arabe, 
française, anglaise et espagnole et ce, dans le cadre de 
l’autonomie des universités et selon leurs besoins en 
matière de formation et de recherche et compte tenu 
des moyens disponibles ;

– l’instauration, dans les filières dispensées en langues 
étrangères au sein de l’enseignement supérieur, d’un 
module enseigné en langue arabe ;

– l’intégration, en sus des langues de formation adoptées, 
de la formation en langue anglaise dans les spécialités 
et les filières de la formation professionnelle ;

– la qualification du personnel de l’enseignement, de 
la formation et de la recherche afin d’acquérir des 
compétences plurilingues, tout en observant le strict 
usage de la langue prescrite dans l’enseignement en 
dehors de tout autre usage linguistique.

Article 33

Le gouvernement doit prendre toutes les mesures 
nécessaires et adéquates pour permettre aux établissements 
d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche 
scientifique, dans les secteurs public et privé, de développer 
des ressources et des outils d’enseignement, d’apprentissage et 
de recherche dans le système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique, notamment à travers les mécanismes 
suivants :

– le renforcement de l’intégration des technologies de 
l’information et de la communication dans la promotion 
de la qualité des apprentissages et l’amélioration de leur 
rendement ;

– la création de laboratoires d’innovation et de production 
de ressources numériques et la formation de spécialistes 
en la matière ;

– le développement et l’amélioration de l’enseignement 
à distance comme complément à l’apprentissage en 
présentiel ;

– la diversification des modes de formation, de sout ien   
et d’aide parascolaires ;

– l’intégration progressive de l’enseignement électronique 
dans la perspective de sa généralisation.

Article 34

Dans l’objectif d’accompagner et d’assister l’apprenant 
pour définir les choix de son parcours scolaire et lui fournir le 
soutien pédagogique durable, les autorités gouvernementales 
concernées sont tenues, dans un délai maximum de 6 ans, 
d’effectuer une révision globale du régime d’orientation 
scolaire et professionnelle et du conseil universitaire, et ce à 
travers les mesures suivantes :

– l’orientation et le conseil précoces des apprenants vers 
les domaines où ils peuvent réaliser des progrès scolaires, 
professionnels ou universitaires correspondant à leurs 
aspirations et capacités ;

– la rénovation des mécanismes d’orientation pédagogique, 
par l’adoption de l’orientation sur la base de tests, tout 
en prenant en considération les moyennes scolaires, 
les aspirations, les choix et le projet personnel de 
l’apprenant ;

– la consolidation et le renforcement des structures 
et des unités chargées de l’orientation, du conseil et 
de l’information en mettant à leur disposition des 
ressources humaines spécialisées ;

– l’adoption d’un mécanisme de coordination étroite 
dans les domaines de l’orientation et du conseil entre 
les secteurs de l’éducation, de l’enseignement et de 
la formation professionnelle afin de bien orienter et 
conseiller l’apprenant ;

– l’établissement de guides référentiels qui déterminent 
les principes fondamentaux et les normes à suivre 
dans l’orientation, le conseil et l’information, selon les 
composantes et les niveaux du système d’éducation, 
de formation et de recherche scientifique. Ces guides 
doivent être régulièrement actualisés, à la lumière des 
nouveautés intervenues dans les divers systèmes de 
formation.

Les diplômes scientifiques et professionnels sont 
imprescriptibles.

Article 35

Les autorités gouvernementales concernées procèdent, 
dans un délai maximum de 3 ans, à une réforme globale du 
régime d’évaluation, des examens et de certification appliqué 
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, à travers 
notamment les mesures suivantes :

– le développement de guides référentiels des activités 
d’évaluation suivant les niveaux et cycles de formation ;
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– le renouvellement et le développement des outils, 
méthodes et modes d’évaluation adoptés, de telle sorte 
que le système d’évaluation reflète une image fidèle des 
qualifications et des compétences de l’apprenant et 
permette de mesurer ses acquis ;

– l’adaptation des régimes d’évaluation, notamment le 
régime des examens et du contrôle continu, avec les 
différentes catégories d’apprentissages, en prenant en 
considération les circonstances et les cas des apprenants 
en situation de handicap ou se trouvant dans les centres 
et les établissements d’accueil des mineurs délinquants 
ou en détention ;

– la mise en place d’un cadre national référentiel de 
certification et de validation qui détermine, notamment 
les règles et les critères de classification et de classement 
des diplômes et la validation des acquis professionnels 
et artisanaux des apprenants. Ce cadre est élaboré par 
une instance nationale indépendante créée à cet effet, où 
sont représentés les divers secteurs d’enseignement et de 
formation ainsi que les organisations professionnelles 
et ce, par voie réglementaire.

Chapitre VI

Les ressources humaines

Article 36

Tous les intervenants concernés par l’exécution des 
projets et programmes visant la réforme et le développement du 
système d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
sont tenus de contribuer, chacun selon son domaine de 
compétence, à la réalisation des objectifs principaux prévus 
à l’article 3 de la présente loi-cadre et à leur mise en œuvre 
dans les délais fixés à cet effet.

Cette contribution doit être effectuée dans le cadre d’un 
engagement de tous les intervenants précités pour la réalisation 
desdits objectifs, sur la base du principe de corrélation entre 
les droits et les devoirs qui sont déterminés par une charte 
contractuelle de déontologie des métiers de l’éducation, de 
l’enseignement, de la formation et de la recherche, élaborée à 
cet effet par l’autorité gouvernementale compétente.

Article 37

Les missions et les compétences des cadres éducatifs, 
administratifs et techniques appartenant aux différentes 
catégories professionnelles en activité dans les domaines 
de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la 
recherche scientifique sont fixées dans des guides référentiels 
des emplois et des compétences. Lesdits guides référentiels sont 
pris en considération pour l’attribution des responsabilités 
pédagogiques, scientifiques et administratives ainsi que pour 
l’évaluation de la performance et la promotion professionnelle.

Ces guides doivent être élaborés conformément aux 
principes de f lexibilité, d’adaptabilité et de spécificité de 
chaque métier, tout en prenant en compte les besoins et les 
exigences du système de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique.

Les autorités gouvernementales chargées de l’éducation 
et de la formation pour le renouvellement et l’adaptation des 
curricula et des programmes, prévues à l’article 28 ci-dessus, 
sont tenues d’établir lesdits guides, en concertation avec les 
représentants des instances et organismes professionnels 
concernés. Ces guides sont soumis à l’avis du Conseil supérieur 
de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, 
avant leur approbation par décret.

Les autorités gouvernementales concernées sont tenues 
d’adapter les statuts particuliers des différentes catégories 
professionnelles visées au premier alinéa du présent article 
avec les principes, les règles et les critères prévus auxdits 
guides référentiels.

Article 38

Outre les conditions statutaires requises pour l’accès 
aux métiers d’enseignement, de formation, d’encadrement, de 
gestion et d’inspection dans le secteur public, la formation 
initiale est une condition sine qua non pour accéder aux 
métiers d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
en sus de la satisfaction des critères et qualifications fixés dans 
les guides référentiels prévus à l’article 37 ci-dessus.

Article 39

Les autorités gouvernementales et les établissements de 
formation concernés sont tenus de réviser les programmes et 
les curricula de formation initiale des cadres en exercice dans 
les divers composantes et niveaux du système d’éducation, de 
formation et de recherche scientifique, en vue de les qualifier, 
de développer leurs capacités et d’améliorer leur performance 
et leur compétence professionnelle et ce, à travers l’adaptation 
des régimes de formation aux nouveautés éducatives, 
pédagogiques, scientifiques et technologiques, et en tenant 
compte des spécificités de chaque catégorie de formation.

Les autorités et les établissements cités à l’alinéa 
précédent doivent également, en partenariat avec les 
organismes publics et privés, chacun selon son domaine de 
compétence, mettre en place des programmes annuels de 
formation continue et spécialisée au profit desdits cadres, afin 
de développer leur savoir - faire et d’améliorer leur rendement.

La formation continue doit être obligatoire et faire 
partie des éléments d’évaluation de la performance et de la 
promotion professionnelle prévus aux guides référentiels visés 
à l’article 37 de la présente loi.

Chapitre VII

Les principes et les règles de gouvernance  du 
système d’éducation, de formation 

et de recherche scientifique

Article 40

En vue de se conformer aux grandes orientations 
stratégiques de la politique de l’Etat en matière d’éducation, 
d’enseignement, de formation et de recherche scientifique, et 
en vue de permettre aux structures de gestion régionales et 
locales du système d’exercer les missions et compétences qui 
leur sont dévolues, les pouvoirs publics prennent les mesures 
nécessaires afin de poursuivre la politique de décentralisation 
et de déconcentration dans la gestion du système au niveau 
territorial et mettre en œuvre le principe de subsidiarité, 
notamment :
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Article 32

Dans le cadre de plans d’action pour la mise en œuvre 
des principes et des contenus de l’ingénierie linguistique 
prévue à l’article 31 ci-dessus, les autorités gouvernementales 
concernées prennent les mesures suivantes :

– la révision profonde des curricula et des programmes 
d’enseignement de la langue arabe et le renouvellement 
des approches pédagogiques et des outils didactiques 
adoptés pour son enseignement ;

– la poursuite des efforts déployés pour l’aménagement 
linguistique et pédagogique de la langue amazighe, 
dans la perspective de sa généralisation progressive 
dans l’enseignement scolaire ;

– la révision des curricula et des programmes 
d’enseignement des langues étrangères selon les 
nouvelles approches et méthodes pédagogiques ;

– la diversification des choix linguistiques dans les filières, 
les spécialités, les formations et la recherche au niveau 
de l’enseignement supérieur, et l’ouverture de parcours 
permettant la poursuite des études en langues arabe, 
française, anglaise et espagnole et ce, dans le cadre de 
l’autonomie des universités et selon leurs besoins en 
matière de formation et de recherche et compte tenu 
des moyens disponibles ;

– l’instauration, dans les filières dispensées en langues 
étrangères au sein de l’enseignement supérieur, d’un 
module enseigné en langue arabe ;

– l’intégration, en sus des langues de formation adoptées, 
de la formation en langue anglaise dans les spécialités 
et les filières de la formation professionnelle ;

– la qualification du personnel de l’enseignement, de 
la formation et de la recherche afin d’acquérir des 
compétences plurilingues, tout en observant le strict 
usage de la langue prescrite dans l’enseignement en 
dehors de tout autre usage linguistique.

Article 33

Le gouvernement doit prendre toutes les mesures 
nécessaires et adéquates pour permettre aux établissements 
d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche 
scientifique, dans les secteurs public et privé, de développer 
des ressources et des outils d’enseignement, d’apprentissage et 
de recherche dans le système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique, notamment à travers les mécanismes 
suivants :

– le renforcement de l’intégration des technologies de 
l’information et de la communication dans la promotion 
de la qualité des apprentissages et l’amélioration de leur 
rendement ;

– la création de laboratoires d’innovation et de production 
de ressources numériques et la formation de spécialistes 
en la matière ;

– le développement et l’amélioration de l’enseignement 
à distance comme complément à l’apprentissage en 
présentiel ;

– la diversification des modes de formation, de sout ien   
et d’aide parascolaires ;

– l’intégration progressive de l’enseignement électronique 
dans la perspective de sa généralisation.

Article 34

Dans l’objectif d’accompagner et d’assister l’apprenant 
pour définir les choix de son parcours scolaire et lui fournir le 
soutien pédagogique durable, les autorités gouvernementales 
concernées sont tenues, dans un délai maximum de 6 ans, 
d’effectuer une révision globale du régime d’orientation 
scolaire et professionnelle et du conseil universitaire, et ce à 
travers les mesures suivantes :

– l’orientation et le conseil précoces des apprenants vers 
les domaines où ils peuvent réaliser des progrès scolaires, 
professionnels ou universitaires correspondant à leurs 
aspirations et capacités ;

– la rénovation des mécanismes d’orientation pédagogique, 
par l’adoption de l’orientation sur la base de tests, tout 
en prenant en considération les moyennes scolaires, 
les aspirations, les choix et le projet personnel de 
l’apprenant ;

– la consolidation et le renforcement des structures 
et des unités chargées de l’orientation, du conseil et 
de l’information en mettant à leur disposition des 
ressources humaines spécialisées ;

– l’adoption d’un mécanisme de coordination étroite 
dans les domaines de l’orientation et du conseil entre 
les secteurs de l’éducation, de l’enseignement et de 
la formation professionnelle afin de bien orienter et 
conseiller l’apprenant ;

– l’établissement de guides référentiels qui déterminent 
les principes fondamentaux et les normes à suivre 
dans l’orientation, le conseil et l’information, selon les 
composantes et les niveaux du système d’éducation, 
de formation et de recherche scientifique. Ces guides 
doivent être régulièrement actualisés, à la lumière des 
nouveautés intervenues dans les divers systèmes de 
formation.

Les diplômes scientifiques et professionnels sont 
imprescriptibles.

Article 35

Les autorités gouvernementales concernées procèdent, 
dans un délai maximum de 3 ans, à une réforme globale du 
régime d’évaluation, des examens et de certification appliqué 
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, à travers 
notamment les mesures suivantes :

– le développement de guides référentiels des activités 
d’évaluation suivant les niveaux et cycles de formation ;
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– le renouvellement et le développement des outils, 
méthodes et modes d’évaluation adoptés, de telle sorte 
que le système d’évaluation reflète une image fidèle des 
qualifications et des compétences de l’apprenant et 
permette de mesurer ses acquis ;

– l’adaptation des régimes d’évaluation, notamment le 
régime des examens et du contrôle continu, avec les 
différentes catégories d’apprentissages, en prenant en 
considération les circonstances et les cas des apprenants 
en situation de handicap ou se trouvant dans les centres 
et les établissements d’accueil des mineurs délinquants 
ou en détention ;

– la mise en place d’un cadre national référentiel de 
certification et de validation qui détermine, notamment 
les règles et les critères de classification et de classement 
des diplômes et la validation des acquis professionnels 
et artisanaux des apprenants. Ce cadre est élaboré par 
une instance nationale indépendante créée à cet effet, où 
sont représentés les divers secteurs d’enseignement et de 
formation ainsi que les organisations professionnelles 
et ce, par voie réglementaire.

Chapitre VI

Les ressources humaines

Article 36

Tous les intervenants concernés par l’exécution des 
projets et programmes visant la réforme et le développement du 
système d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
sont tenus de contribuer, chacun selon son domaine de 
compétence, à la réalisation des objectifs principaux prévus 
à l’article 3 de la présente loi-cadre et à leur mise en œuvre 
dans les délais fixés à cet effet.

Cette contribution doit être effectuée dans le cadre d’un 
engagement de tous les intervenants précités pour la réalisation 
desdits objectifs, sur la base du principe de corrélation entre 
les droits et les devoirs qui sont déterminés par une charte 
contractuelle de déontologie des métiers de l’éducation, de 
l’enseignement, de la formation et de la recherche, élaborée à 
cet effet par l’autorité gouvernementale compétente.

Article 37

Les missions et les compétences des cadres éducatifs, 
administratifs et techniques appartenant aux différentes 
catégories professionnelles en activité dans les domaines 
de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la 
recherche scientifique sont fixées dans des guides référentiels 
des emplois et des compétences. Lesdits guides référentiels sont 
pris en considération pour l’attribution des responsabilités 
pédagogiques, scientifiques et administratives ainsi que pour 
l’évaluation de la performance et la promotion professionnelle.

Ces guides doivent être élaborés conformément aux 
principes de f lexibilité, d’adaptabilité et de spécificité de 
chaque métier, tout en prenant en compte les besoins et les 
exigences du système de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique.

Les autorités gouvernementales chargées de l’éducation 
et de la formation pour le renouvellement et l’adaptation des 
curricula et des programmes, prévues à l’article 28 ci-dessus, 
sont tenues d’établir lesdits guides, en concertation avec les 
représentants des instances et organismes professionnels 
concernés. Ces guides sont soumis à l’avis du Conseil supérieur 
de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, 
avant leur approbation par décret.

Les autorités gouvernementales concernées sont tenues 
d’adapter les statuts particuliers des différentes catégories 
professionnelles visées au premier alinéa du présent article 
avec les principes, les règles et les critères prévus auxdits 
guides référentiels.

Article 38

Outre les conditions statutaires requises pour l’accès 
aux métiers d’enseignement, de formation, d’encadrement, de 
gestion et d’inspection dans le secteur public, la formation 
initiale est une condition sine qua non pour accéder aux 
métiers d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
en sus de la satisfaction des critères et qualifications fixés dans 
les guides référentiels prévus à l’article 37 ci-dessus.

Article 39

Les autorités gouvernementales et les établissements de 
formation concernés sont tenus de réviser les programmes et 
les curricula de formation initiale des cadres en exercice dans 
les divers composantes et niveaux du système d’éducation, de 
formation et de recherche scientifique, en vue de les qualifier, 
de développer leurs capacités et d’améliorer leur performance 
et leur compétence professionnelle et ce, à travers l’adaptation 
des régimes de formation aux nouveautés éducatives, 
pédagogiques, scientifiques et technologiques, et en tenant 
compte des spécificités de chaque catégorie de formation.

Les autorités et les établissements cités à l’alinéa 
précédent doivent également, en partenariat avec les 
organismes publics et privés, chacun selon son domaine de 
compétence, mettre en place des programmes annuels de 
formation continue et spécialisée au profit desdits cadres, afin 
de développer leur savoir - faire et d’améliorer leur rendement.

La formation continue doit être obligatoire et faire 
partie des éléments d’évaluation de la performance et de la 
promotion professionnelle prévus aux guides référentiels visés 
à l’article 37 de la présente loi.

Chapitre VII

Les principes et les règles de gouvernance  du 
système d’éducation, de formation 

et de recherche scientifique

Article 40

En vue de se conformer aux grandes orientations 
stratégiques de la politique de l’Etat en matière d’éducation, 
d’enseignement, de formation et de recherche scientifique, et 
en vue de permettre aux structures de gestion régionales et 
locales du système d’exercer les missions et compétences qui 
leur sont dévolues, les pouvoirs publics prennent les mesures 
nécessaires afin de poursuivre la politique de décentralisation 
et de déconcentration dans la gestion du système au niveau 
territorial et mettre en œuvre le principe de subsidiarité, 
notamment :
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– la réorganisation desdites structures et le renforcement 
progressif de leur autonomie pour les adapter à leurs 
nouvelles missions et sur la base des principes de la 
complémentarité des fonctions, de la cohérence des 
missions et de la rationalisation de l’utilisation des 
ressources ;

– le transfert des attributions et moyens nécessaires pour 
la gestion des services du système vers les structures de 
gestion régionales et locales au niveau territorial afin de 
leur permettre d’exercer efficacement leurs compétences ;

– la mise en place d’un mécanisme de mutualisation des 
ressources, des biens et des équipements affectés ou 
mis à la disposition des établissements d’éducation, 
d’enseignement, de formation et de recherche 
scientifique au niveau territorial, afin de garantir leur 
meilleure utilisation et leur exploitation conjointe par 
lesdits établissements ;

– le renforcement de l’autonomie effective des universités 
et des académies régionales d’éducation et de formation, 
dans un cadre contractuel, et la mise en place d’un 
mécanisme de suivi, d’évaluation, de mesure de la 
performance et d’audit périodiques ;

– l’instauration de l’autonomie des établissements 
d’éducation, d’enseignement, de formation et 
de recherche scientifique sur la base du projet 
d’établissement comme pilier pour son développement 
continu et sa gestion efficiente ;

– l’encouragement des partenariats régional et local entre 
les universités, les autres établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche scientifique, les académies 
régionales d’éducation et de formation, les collectivités 
territoriales et les établissements et organismes publics 
et privés, pour la réalisation de programmes et projets 
communs, en vue de renforcer les structures scolaires 
et universitaires, soutenir leurs activités, étendre leur 
rayonnement et promouvoir leur ouverture sur leur 
environnement économique, social et culturel.

Article 41

Le système de gestion interne des établissements 
d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche 
scientifique, notamment les universités et les académies 
régionales d’éducation et de formation, doit être fondé sur les 
principes de démocratie, de responsabilité, de délégation, de 
transparence, de reddition des comptes, de rationalisation, de 
coordination, de simplification des procédures et du contrôle 
interne.

A cet effet, les pouvoirs publics sont tenus de prendre 
les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour la 
révision des textes relatifs auxdits établissements, notamment 
les dispositions relatives à l’organisation de leurs structures, 
aux modalités de leur fonctionnement et aux systèmes de 
contrôle et d’évaluation auxquels ils sont soumis.

Article 42

Les autorités gouvernementales compétentes œuvrent, en 
partenariat avec les établissements concernés, à la mise en place 
d’un système national intégré d’information pour l’intégration 
des technologies d’information et de communication dans la 
gestion et l’évaluation des diverses composantes du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique. Elles 
doivent également veiller à la sécurisation, au développement 
et à l’actualisation permanente et régulière dudit système 
d’information.

Article 43

Dans le but de promouvoir, de développer, de valoriser et 
d’améliorer le rendement du secteur de la recherche scientifique, 
les universités et les établissements qui en relèvent, ainsi que les 
autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
scientifique concluent des partenariats pour la réalisation 
de programmes et de projets communs avec les organismes, 
les établissements et les entreprises publics et privés, 
nationaux, étrangers ou internationaux, dans les différents 
secteurs économique, social, culturel, environnemental et 
technologique. Lesdits partenariats fixent, notamment les 
objectifs de ces programmes et projets, leurs modalités, et 
durée de réalisation et les sources de financement desdits 
programmes et projets, ainsi que les résultats escomptés et 
les mécanismes de suivi de leur exécution et d’évaluation de 
leur bilan.

A cet effet, les pouvoirs publics prennent les mesures 
législatives nécessaires pour mettre en place un dispositif 
spécifique et intégré d’incitation auxdits partenariats, en vue 
d’encourager et développer des projets de recherche scientifique 
productive, de former les chercheurs et les spécialistes et leur 
permettre l’adhésion à des réseaux, centres et laboratoires de 
recherche au niveau international et l’échange des expertises, de 
consolider et renforcer les structures de recherche scientifique 
et d’accompagner les nouveautés dans ce domaine.

En outre, l’Etat peut, dans un cadre contractuel 
stratégique, confier à des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche scientifique la réalisation ou la 
supervision de la réalisation de programmes ou de projets 
spécifiques de recherche scientifique pour son compte ou pour 
le compte des services publics et ce, suivant les conditions 
incitatives fixées dans des conventions conclues à cet effet.

Article 44

Afin de réaliser les objectifs prévus par la présente loi-
cadre, l’Etat œuvre à la mise en place d’un cadre contractuel 
stratégique global qui détermine la contribution du secteur 
privé au développement du système d’éducation, de formation 
et de recherche scientifique, à l’amélioration de son rendement, 
de son financement et de sa qualité, ainsi qu’à la diversification 
de l’offre en matière d’éducation, d’enseignement et de 
formation, sous réserve des principes d’équilibre spatial au 
niveau territorial, en donnant la priorité aux zones déficitaires 
en structures scolaires. Ledit cadre contractuel détermine 
également les mesures incitatives dont le secteur privé peut 
bénéficier dans le cadre de l’exécution de ses obligations 
contractuelles avec l’Etat.

Le cadre contractuel visé à l’alinéa précédent doit tenir 
compte, notamment des normes de gouvernance, de qualité, 
de concentration géographique, du coût de scolarisation et 
du rendement.

284- 291 - - 290 -

Nº 6944 – 2 joumada I 1442 (17-12-2020) BULLETIN OFFICIEL 1979

Chapitre VIII

La gratuité de l’enseignement et la diversification 
des sources de financement du système d’éducation, 

de formation et de recherche scientifique

Article 45

L’Etat garantit la gratuité de l’enseignement public 
dans tous ses cycles et spécialités, et œuvre à mobiliser tous 
les moyens disponibles afin de le rendre accessible à tous les 
citoyennes et citoyens de façon égalitaire.

Nul n’est privé de poursuivre ses études pour des raisons 
purement matérielles, lorsqu’il dispose des compétences et des 
acquis nécessaires.

Article 46

L’Etat poursuit ses efforts de mobilisation des ressources 
et des moyens nécessaires au financement du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique et la 
diversification des sources dudit financement, notamment 
en faisant appel à la solidarité nationale et sectorielle, et 
par la participation des parties et partenaires concernés, en 
particulier les collectivités territoriales, les établissements 
et entreprises publics et le secteur privé, sous réserve des 
principes et des règles prévus par la présente loi-cadre.

Article 47

Sous réserve des dispositions de la loi organique 
n° 130-13 relative à la loi de finances, est créé, par une loi de 
finances, un Fonds spécial pour la diversification des sources 
de financement du système d’éducation et de formation 
et l’amélioration de sa qualité, financé, dans un cadre de 
partenariat, par l’Etat, les établissements et entreprises publics 
et les contributions du secteur privé et des autres partenaires.

Article 48

L’Etat est tenu de développer des programmes de 
coopération et de partenariat dans le cadre de la coopération 
internationale dans les domaines de l’éducation, de 
l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, 
notamment en ce qui concerne le f inancement de la 
généralisation de l’enseignement obligatoire, de l’enseignement 
à distance, de l’éducation non-formelle, de la lutte contre 
l’analphabétisme, de l’enseignement tout au long de la vie, du 
développement de la recherche scientifique et de l’amélioration 
de la qualité du système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique.

Article 49

Afin de réaliser les objectifs prévus par la présente 
loi-cadre relatifs au développement et à la promotion de la 
recherche scientifique, le gouvernement œuvre au renforcement 
du Fonds national de soutien à la recherche scientifique et 
au développement technologique créé en vertu de la loi de 
finances n° 55-00 pour l’année budgétaire 2001, promulguée 
par le dahir n° 1-00-351 du 29 ramadan 1421 (26 décembre 
2000), par des ressources supplémentaires mobilisées pour le 
financement des opérations suivantes :

– rattraper le déficit en équipements nécessaires à la 
réalisation des programmes et projets de recherche 
scientifique, selon les priorités déterminées par la 
stratégie nationale de la recherche scientifique ;

– les programmes de formation et de qualification des 
ressources humaines affectées aux projets de recherche 
scientifique financés par ledit Fonds, notamment 
les chercheurs et les experts, selon les domaines de 
recherche.

Article 50

Le gouvernement veille à une révision globale des 
procédures et mesures de la dépense publique dans le secteur 
de la recherche scientifique tendant à leur simplification, leur 
transparence, leur rationalisation et leur efficacité, en vue de 
faciliter la gestion des programmes et projets de recherche 
scientifique adoptés et de garantir les conditions d’efficience 
nécessaires à leur mise en œuvre et à la réalisation des objectifs 
escomptés.

Article 51

Le gouvernement encourage la politique du partenariat 
et de la contractualisation entre les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, et les 
organismes et établissements du secteur privé, notamment les 
entreprises nationales, pour la réalisation de programmes et 
de projets de recherche scientifique, par la mise en place d’un 
régime incitatif à ces programmes et projets comprenant des 
mesures financières et fiscales particulières, fixées par une loi 
de finances.

Article 52

Il est institué un système de comptes nationaux dans le 
domaine de l’éducation, de l’enseignement et de la formation, 
comprenant un relevé de comptes qui indique avec précision 
la nature des charges et des ressources, leur utilisation, les 
justifications y afférentes et les critères de leur rendement et 
leur efficacité en rapport avec les objectifs de chaque charge.

Chapitre  IX

L’évaluation du système d’éducation, de formation 
et de recherche scientifique et les mesures 

d’accompagnement pour garantir la qualité

Article 53

En vue de s’assurer du niveau de réalisation des objectifs 
visés à l’article 3 de la présente loi-cadre, d’accompagner le 
processus de réforme du système d’éducation, de formation et 
de recherche scientifique, et de proposer les mesures nécessaires 
au développement de sa performance, à l’accroissement de 
son rendement et à la réalisation des résultats escomptés, 
les composantes du système sont soumises, ensemble 
ou individuellement, à un dispositif spécifique de suivi, 
d’évaluation et de révision régulière, notamment à travers :

– la révision des textes législatifs et réglementaires 
organisant les missions d’évaluation exercées par les 
instances existantes, en vue de leur restructuration et 
leur agrégation, la mise en place de normes référentielles 
pour leur travail et d’un cadre contractuel pour leurs 
programmes d’action avec les autorités, les organismes 
et les établissements concernés par les opérations 
d’évaluation, sous réserve des missions et attributions 
dévolues au Conseil supérieur de l’éducation, de la 
formation et de la recherche scientifique en matière 
d’évaluation en vertu de l’article 168 de la Constitution 
et de la loi n° 105-12 relative audit conseil ;
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– la réorganisation desdites structures et le renforcement 
progressif de leur autonomie pour les adapter à leurs 
nouvelles missions et sur la base des principes de la 
complémentarité des fonctions, de la cohérence des 
missions et de la rationalisation de l’utilisation des 
ressources ;

– le transfert des attributions et moyens nécessaires pour 
la gestion des services du système vers les structures de 
gestion régionales et locales au niveau territorial afin de 
leur permettre d’exercer efficacement leurs compétences ;

– la mise en place d’un mécanisme de mutualisation des 
ressources, des biens et des équipements affectés ou 
mis à la disposition des établissements d’éducation, 
d’enseignement, de formation et de recherche 
scientifique au niveau territorial, afin de garantir leur 
meilleure utilisation et leur exploitation conjointe par 
lesdits établissements ;

– le renforcement de l’autonomie effective des universités 
et des académies régionales d’éducation et de formation, 
dans un cadre contractuel, et la mise en place d’un 
mécanisme de suivi, d’évaluation, de mesure de la 
performance et d’audit périodiques ;

– l’instauration de l’autonomie des établissements 
d’éducation, d’enseignement, de formation et 
de recherche scientifique sur la base du projet 
d’établissement comme pilier pour son développement 
continu et sa gestion efficiente ;

– l’encouragement des partenariats régional et local entre 
les universités, les autres établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche scientifique, les académies 
régionales d’éducation et de formation, les collectivités 
territoriales et les établissements et organismes publics 
et privés, pour la réalisation de programmes et projets 
communs, en vue de renforcer les structures scolaires 
et universitaires, soutenir leurs activités, étendre leur 
rayonnement et promouvoir leur ouverture sur leur 
environnement économique, social et culturel.

Article 41

Le système de gestion interne des établissements 
d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche 
scientifique, notamment les universités et les académies 
régionales d’éducation et de formation, doit être fondé sur les 
principes de démocratie, de responsabilité, de délégation, de 
transparence, de reddition des comptes, de rationalisation, de 
coordination, de simplification des procédures et du contrôle 
interne.

A cet effet, les pouvoirs publics sont tenus de prendre 
les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour la 
révision des textes relatifs auxdits établissements, notamment 
les dispositions relatives à l’organisation de leurs structures, 
aux modalités de leur fonctionnement et aux systèmes de 
contrôle et d’évaluation auxquels ils sont soumis.

Article 42

Les autorités gouvernementales compétentes œuvrent, en 
partenariat avec les établissements concernés, à la mise en place 
d’un système national intégré d’information pour l’intégration 
des technologies d’information et de communication dans la 
gestion et l’évaluation des diverses composantes du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique. Elles 
doivent également veiller à la sécurisation, au développement 
et à l’actualisation permanente et régulière dudit système 
d’information.

Article 43

Dans le but de promouvoir, de développer, de valoriser et 
d’améliorer le rendement du secteur de la recherche scientifique, 
les universités et les établissements qui en relèvent, ainsi que les 
autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
scientifique concluent des partenariats pour la réalisation 
de programmes et de projets communs avec les organismes, 
les établissements et les entreprises publics et privés, 
nationaux, étrangers ou internationaux, dans les différents 
secteurs économique, social, culturel, environnemental et 
technologique. Lesdits partenariats fixent, notamment les 
objectifs de ces programmes et projets, leurs modalités, et 
durée de réalisation et les sources de financement desdits 
programmes et projets, ainsi que les résultats escomptés et 
les mécanismes de suivi de leur exécution et d’évaluation de 
leur bilan.

A cet effet, les pouvoirs publics prennent les mesures 
législatives nécessaires pour mettre en place un dispositif 
spécifique et intégré d’incitation auxdits partenariats, en vue 
d’encourager et développer des projets de recherche scientifique 
productive, de former les chercheurs et les spécialistes et leur 
permettre l’adhésion à des réseaux, centres et laboratoires de 
recherche au niveau international et l’échange des expertises, de 
consolider et renforcer les structures de recherche scientifique 
et d’accompagner les nouveautés dans ce domaine.

En outre, l’Etat peut, dans un cadre contractuel 
stratégique, confier à des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche scientifique la réalisation ou la 
supervision de la réalisation de programmes ou de projets 
spécifiques de recherche scientifique pour son compte ou pour 
le compte des services publics et ce, suivant les conditions 
incitatives fixées dans des conventions conclues à cet effet.

Article 44

Afin de réaliser les objectifs prévus par la présente loi-
cadre, l’Etat œuvre à la mise en place d’un cadre contractuel 
stratégique global qui détermine la contribution du secteur 
privé au développement du système d’éducation, de formation 
et de recherche scientifique, à l’amélioration de son rendement, 
de son financement et de sa qualité, ainsi qu’à la diversification 
de l’offre en matière d’éducation, d’enseignement et de 
formation, sous réserve des principes d’équilibre spatial au 
niveau territorial, en donnant la priorité aux zones déficitaires 
en structures scolaires. Ledit cadre contractuel détermine 
également les mesures incitatives dont le secteur privé peut 
bénéficier dans le cadre de l’exécution de ses obligations 
contractuelles avec l’Etat.

Le cadre contractuel visé à l’alinéa précédent doit tenir 
compte, notamment des normes de gouvernance, de qualité, 
de concentration géographique, du coût de scolarisation et 
du rendement.
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Chapitre VIII

La gratuité de l’enseignement et la diversification 
des sources de financement du système d’éducation, 

de formation et de recherche scientifique

Article 45

L’Etat garantit la gratuité de l’enseignement public 
dans tous ses cycles et spécialités, et œuvre à mobiliser tous 
les moyens disponibles afin de le rendre accessible à tous les 
citoyennes et citoyens de façon égalitaire.

Nul n’est privé de poursuivre ses études pour des raisons 
purement matérielles, lorsqu’il dispose des compétences et des 
acquis nécessaires.

Article 46

L’Etat poursuit ses efforts de mobilisation des ressources 
et des moyens nécessaires au financement du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique et la 
diversification des sources dudit financement, notamment 
en faisant appel à la solidarité nationale et sectorielle, et 
par la participation des parties et partenaires concernés, en 
particulier les collectivités territoriales, les établissements 
et entreprises publics et le secteur privé, sous réserve des 
principes et des règles prévus par la présente loi-cadre.

Article 47

Sous réserve des dispositions de la loi organique 
n° 130-13 relative à la loi de finances, est créé, par une loi de 
finances, un Fonds spécial pour la diversification des sources 
de financement du système d’éducation et de formation 
et l’amélioration de sa qualité, financé, dans un cadre de 
partenariat, par l’Etat, les établissements et entreprises publics 
et les contributions du secteur privé et des autres partenaires.

Article 48

L’Etat est tenu de développer des programmes de 
coopération et de partenariat dans le cadre de la coopération 
internationale dans les domaines de l’éducation, de 
l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, 
notamment en ce qui concerne le f inancement de la 
généralisation de l’enseignement obligatoire, de l’enseignement 
à distance, de l’éducation non-formelle, de la lutte contre 
l’analphabétisme, de l’enseignement tout au long de la vie, du 
développement de la recherche scientifique et de l’amélioration 
de la qualité du système d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique.

Article 49

Afin de réaliser les objectifs prévus par la présente 
loi-cadre relatifs au développement et à la promotion de la 
recherche scientifique, le gouvernement œuvre au renforcement 
du Fonds national de soutien à la recherche scientifique et 
au développement technologique créé en vertu de la loi de 
finances n° 55-00 pour l’année budgétaire 2001, promulguée 
par le dahir n° 1-00-351 du 29 ramadan 1421 (26 décembre 
2000), par des ressources supplémentaires mobilisées pour le 
financement des opérations suivantes :

– rattraper le déficit en équipements nécessaires à la 
réalisation des programmes et projets de recherche 
scientifique, selon les priorités déterminées par la 
stratégie nationale de la recherche scientifique ;

– les programmes de formation et de qualification des 
ressources humaines affectées aux projets de recherche 
scientifique financés par ledit Fonds, notamment 
les chercheurs et les experts, selon les domaines de 
recherche.

Article 50

Le gouvernement veille à une révision globale des 
procédures et mesures de la dépense publique dans le secteur 
de la recherche scientifique tendant à leur simplification, leur 
transparence, leur rationalisation et leur efficacité, en vue de 
faciliter la gestion des programmes et projets de recherche 
scientifique adoptés et de garantir les conditions d’efficience 
nécessaires à leur mise en œuvre et à la réalisation des objectifs 
escomptés.

Article 51

Le gouvernement encourage la politique du partenariat 
et de la contractualisation entre les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, et les 
organismes et établissements du secteur privé, notamment les 
entreprises nationales, pour la réalisation de programmes et 
de projets de recherche scientifique, par la mise en place d’un 
régime incitatif à ces programmes et projets comprenant des 
mesures financières et fiscales particulières, fixées par une loi 
de finances.

Article 52

Il est institué un système de comptes nationaux dans le 
domaine de l’éducation, de l’enseignement et de la formation, 
comprenant un relevé de comptes qui indique avec précision 
la nature des charges et des ressources, leur utilisation, les 
justifications y afférentes et les critères de leur rendement et 
leur efficacité en rapport avec les objectifs de chaque charge.

Chapitre  IX

L’évaluation du système d’éducation, de formation 
et de recherche scientifique et les mesures 

d’accompagnement pour garantir la qualité

Article 53

En vue de s’assurer du niveau de réalisation des objectifs 
visés à l’article 3 de la présente loi-cadre, d’accompagner le 
processus de réforme du système d’éducation, de formation et 
de recherche scientifique, et de proposer les mesures nécessaires 
au développement de sa performance, à l’accroissement de 
son rendement et à la réalisation des résultats escomptés, 
les composantes du système sont soumises, ensemble 
ou individuellement, à un dispositif spécifique de suivi, 
d’évaluation et de révision régulière, notamment à travers :

– la révision des textes législatifs et réglementaires 
organisant les missions d’évaluation exercées par les 
instances existantes, en vue de leur restructuration et 
leur agrégation, la mise en place de normes référentielles 
pour leur travail et d’un cadre contractuel pour leurs 
programmes d’action avec les autorités, les organismes 
et les établissements concernés par les opérations 
d’évaluation, sous réserve des missions et attributions 
dévolues au Conseil supérieur de l’éducation, de la 
formation et de la recherche scientifique en matière 
d’évaluation en vertu de l’article 168 de la Constitution 
et de la loi n° 105-12 relative audit conseil ;
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– l’élaboration d’un cadre référentiel de qualité qui va servir 
comme base pour préparer les guides référentiels des 
normes de qualité selon chaque composante et niveau 
du système. Lesdits guides seront mis à la disposition 
des établissements d’éducation, d’enseignement, de 
formation et de recherche scientifique dans les secteurs 
public et privé, des acteurs pédagogiques et de tout le 
personnel en activité dans ces établissements.

Article 54

Les opérations d’évaluation visées à l’article 53 ci-dessus 
comprennent une évaluation interne, effectuée d’une façon 
périodique et continue par l’autorité gouvernementale chargée 
de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la 
recherche scientifique, et une évaluation externe effectuée 
par le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de 
la recherche scientifique, selon une programmation annuelle 
et pluriannuelle.

Article 55

Les opérations d’évaluation visées à l’article 53 ci-dessus 
portent sur l’ensemble des composantes et niveaux du système 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment 
en ce qui concerne les aspects suivants :

– l’appréciation du niveau d’évolution du rendement 
interne et externe du système et de la qualité des 
prestations offertes aux apprenants ;

– l’évaluation des différents éléments de l’ingénierie 
pédagogique appliquée dans chaque niveau du 
système, notamment les curricula, les programmes, les 
apprentissages, les formations, les outils et supports 
didactiques, les pratiques pédagogiques et de formation 
et les performances des acteurs pédagogiques ;

– l’évaluation quantitative et qualitative des qualifications, 
connaissances et compétences acquises par les 
apprenants dans les divers niveaux du système et la 
mesure des niveaux de leurs apprentissages ;

– la mesure de la performance des organes d’administration 
des établissements d’éducation, d’enseignement, de 
formation et de recherche scientifique et du mode de 
gestion appliqué dans lesdits établissements, ainsi 
que de l’efficience desdits organes et de leur aptitude à 
réaliser les objectifs et les missions qui leur sont assignés ;

– l’évaluation des programmes et des projets de recherche 
scientifique, le niveau de leur réalisation et le taux de 
réalisation des objectifs et de résultats escomptés ;

– l’évaluation du coût et du volume de la dépense afférente 
à chacune des composantes du système d’éducation, de 
formation et de recherche scientifique, notamment le 
financement qui leur est alloué en comparaison avec les 
objectifs escomptés et aux résultats obtenus.

Ces opérations d’évaluation doivent être effectuées sur 
la base des guides référentiels prévus par la présente loi-cadre, 
notamment ceux relatifs aux normes de qualité, ainsi que sur la 
base des principes et des règles prévus par les lois et règlements, 
les documents de partenariats et les autres textes relatifs au 
système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

Article 56
Il est créé auprès des autorités gouvernementales 

chargées de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et 
de la recherche scientifique, des commissions ministérielles 
chargées de suivre les résultats des opérations d’évaluation 
concernant chaque composante ou activité du système et 
de proposer les mesures nécessaires pour corriger, le cas 
échéant, les dysfonctionnements enregistrés et améliorer la 
performance du système à la lumière des résultats desdites 
évaluations.

Les missions, l’organisation et les modalités de 
fonctionnement desdites commissions sont fixées par décret.

Chapitre X
Dispositions transitoires et finales

Article 57
Il est créé auprès du Chef du gouvernement une 

commission nationale pour le suivi et l’accompagnement de la 
réforme du système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique, chargée notamment des missions suivantes :

– arrêter l’ensemble des mesures nécessaires à l’application 
de la présente loi-cadre ;

– assurer l’accompagnement et le suivi de l’élaboration 
des projets de textes législatifs et réglementaires prévus 
par la présente loi-cadre et ceux nécessaires pour sa 
pleine application ;

– proposer toute mesure de nature à garantir la 
convergence des politiques et des programmes sectoriels 
en matière d’éducation, d’enseignement, de formation 
et de recherche scientifique et l’examen de l’adéquation 
de ces politiques et programmes aux choix stratégiques 
de la réforme du système ;

– assurer le suivi de l’exécution des objectifs prévus par 
la présente loi-cadre dans les délais impartis.

La composition, l’organisation et les modalités de 
fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie 
réglementaire.

Article 58
Les délais prévus par la présente loi-cadre sont des délais 

francs et courent à compter de la date d’entrée en vigueur des 
textes législatifs et réglementaires nécessaires à son application.

Article 59
Les dispositions de la présente loi-cadre entrent en 

vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin 
officiel », sous réserve des dispositions suivantes :

– les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date 
de publication de la présente loi-cadre au Bulletin officiel, 
relatifs à l’éducation, l’enseignement, la formation et la 
recherche scientifique demeurent en vigueur jusqu’à leur 
abrogation, remplacement ou modification, selon le cas, 
conformément à la présente loi-cadre ;

– le gouvernement est tenu, conformément aux 
dispositions de la présente loi-cadre, de fixer, dans un 
délai de trois (3) ans, un calendrier pour l’élaboration 
des textes législatifs et réglementaires nécessaires 
à son application et les soumettre à la procédure 
d’approbation.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6805 du 17 hija 1440 ( 19 août 2019).
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