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 التعىيم بالاوسط القروي  

 )وحدة املاوضاوع(

 الدستاوري التجمع فريق -

 لىتقدم واالشرتاكيةجملماوعة النيابية ا -

 تشتغل اليت اوياتاألول أهم من القروي اوسطبال التعىيم مبنظاومة النهاوض يشكل 

، 2030-2015 إلصالحل االسرتاتيجية الرؤية منيمضا تنزيل إطار يف الاوزارة عىيها

سط لكربى اليت يعرفها هذا الاووكذا الربنامج احلكاومي، باعتبار التحديات ا

 اقتصادية؛-سياوواملرتبطة أساسا مبجماوعة من املعيقات الساو

 حلالية تضمن مقتضيات مرتبطةلىتذكري، فإن الربنامج احلكاومي لىاوالية او 

ات ذ ية وشبه احلضرية واملناطقبإعطاء متييز إجيابي لفائدة األوساط القرو

 ي؛  متدرس الفتيات يف الباواد اخلصاص مع اختاذ التدابري الضرورية لتشجيع

 اإلنصاف  أا ملبدحتقيقلعمىيات عى  هذا األساس، فقد مت ختصيص جمماوعة من او

ملدرسي روي عى  مستاوى تطاوير العرض ا، سيستفيد منها الاوسط القوتكافؤ الفرص

ات أو من ؤسسات التعىيمية والدالىيملوتاوفري الدعم االجتماعي لىتالميذ، وتأهيل ا

 لبشرية. لالل تاوفري احلاجيات الضرورية من املاوارد ا

 وضعية التمدرس بالاوسط القروي :

 ماوع املؤسسات التعىيمية إىالعرض املدرسي، وصل جم ى  مستاوى تاوسيعع  

دراسي عن املاوسم المؤسسة  72 دةمؤسسة تعىيمية باألسالك الثالث )بزيا 10905

 ؛ %54بالاوسط القروي أي بنسبة  5940( منها 2017-2016الفارط 

 دد الدالىيات يف حني وصل عوحدة،  124 املدارس االبتدائية اجلماعاتية بىغ عدد

 بالاوسط القروي. 545منها  889

 :عى  مستاوى تأهيل املؤسسات التعىيمية

 ظهرها ملؤسسات التعىيمية وحتسني ميف إطار إجناز الربنامج الاوطين لتأهيل جل ا

 11260مؤسسة تعىيمية و  9511الدالىي واخلارجي، استفادت إى حدود اآلن 

يل متييز مع ختاو ،مىية التأهيلفرعية من هذا الربنامج، كما سيتم ماواصىة ع



املدرسية  حلد من الفرعياتوكذا ا إجيابي لىاوسط القروي واملناطق ذات اخلصاص،

 والقضاء عى  البناء املفكك.
 

 2018-2019 املقبل م الدراسيلىماوساملرتقبة اجلديدة  اإلحداثات

 مؤسسة تعىيمية جديدة  87إحداث  من املرتقب أن يعرف املاوسم الدراسي املقبل

ة مدارس ابتدائي 10بالاوسط القروي، باإلضافة إى  37باألسالك الثالث، منها 

 مجاعاتية.

 :الدعم االجتماعيتعزيز لدمات 

 ساوسياو ملاواجهة املعيقات ال جتماعيتعزيز لدمات الدعم االالاوزارة  ستاواصل

 ذلك من لالل :و ،اقتصادية اليت حتد من التمدرس

 مراجعة آليات ومعايري االستهداف؛ -

ن حمفظة، لدعم االجتماعي) تيسري، مىياومن لدمات ا املستفيدينتاوسيع قاعدة  -

 ز إجيابي؛يي متيالنقل املدرسي...(، مع ختاويل الاوسط القرو

كىفة ة الدراسية بالدالىيات والحتسني جاودة اخلدمات والرفع من قيمة املنح -

 الياومية لىتغذية باملطاعم املدرسية.

 2018-2017املاوسم الدراسي سم شكىت نسبة الاوسط القروي من هذه اخلدمات بر :

(، 59%) الدالىيات ، (100%) "تيسري" برنامج(، 62%) "حمفظة مىياون" املبادرة املىكية

 (.91%) املدرسي النقل(، 94%) املدرسية املطاعم

  املؤسسات عميم وتفعيل اليقظة الرتباوية بتهذا باإلضافة إى اجتاه الاوزارة حناو

هددين باالنقطاع وامللتالميذ املتعثرين االبتدائية واإلعدادية، وماواكبة ومصاحبة ا

 .لدعم الرتباويمن لالل االستفادة من دروس ا لدراسةعن ا

 عى  مستاوى املاوارد البشرية:

 فقد بىغ حلاجيات من املدرسني بالقطاعيف إطار ماواصىة اجلهاود الرامية إى تىبية ا ،

 %47م  أستاذ)ة(، منهالف  240ا يفاوق مجمماوع املدرسني مبختىف األسالك التعىيمية 

اجلهاوية  من طرف األكادمييات تاوييف ، باإلضافة إىيشتغىاون بالاوسط القروي

 اليتومن هذه الفئة،  20000مبا جمماوعه  األساتذة من دفعة جديدةلىرتبية والتكاوين ل



دا لىماوسم هاوية لىرتبية والتكاوين استعدامن التكاوين باملراكز اجلتستفيد حاليا 

 .2019-2018الدراسي املقبل 
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 تألر صرف منح املتعاقدين

 ةفريق العدالة والتنمي
 

  ية لصرف منح رة قامت بربجمة االعتمادات الكافأن الاوزايف البداية أود اإلشارة

بناء عى   ، وذلكصفة استباقية مبيزانية الاوزارةب األستاذات واألساتذة املتعاقدين

عىيم العالي والبحث ة الاوطنية والتكاوين املهين والتالرتبيملقرر املشرتك بني وزارة ا

الذي حيدد ، 2016أكتاوبر  07در بتاريخ ووزارة االقتصاد واملالية الصا العىمي

 أشهر؛ 06درهما ومدة االستفادة يف  1 400مقدار املنحة يف 

 ز اجلهاوية ملهن األساتذة املتعاقدين باملراكالتحاق معظم األستاذات و مت وقد ا،هذ

هم مل يىتحقاوا ، يف حني أن عددا من2018الرتبية والتكاوين ابتداء من شهر فرباير 

 بصفة نهائية، إال بعد مرور شهرين؛

 داء اويل السياولة املتعىقة بأيف هذا السياق، مت ختصيص االعتمادات وحتو

ىرتبية فائدة األكادمييات اجلهاوية لالتدريب لألساتذة املتعاقدين ل تعاويضات

ة باوزارة لصىة من طرف املصاحل املختصوالتكاوين بعد التأشري عى  املقررات ذات ا

 االقتصاد واملالية؛

 ملالئمة لىمتدربني، وتاوفري الظروف ا املنحة يف ههذا، ووعيا من الاوزارة بأهمية هذ

بني ات املتدرلتحضري عمىية أداء مستحق ةاوراقية املذكقامت باإلجراءات االستب

 واحلرص عى  تتبع هذه العمىية؛

  ضات كادمييات قد صرفت هذه التعاويأن مجيع األ التأكيد يف اخلتامأود

لشروط قابىية  نفردة لعدم استيفاء املىفاتستثناء بعض احلاالت املاملستحقيها، ب

ع مصاحل د األكادمييات بتنسيق تام مياألداء، والعمىية جارية لتساويتها عى  صع

 املنشآت العامة واخلاوصصة. اخلزنة املكىفني باألداء التابعة ملديرية
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 تقييم البكالاوريا املهنية

 فريق العدالة والتنمية
 

ى  ع إجيابياتمزايا و من اهل ملا املهنية لبكالاورياا إحداث بدواعي التذكري بداية، أود

 :احلصر نظامنا التعىيمي، ونذكر عى  سبيل املثال ال

 يف االندماج بلس تيسري مستاوى عى  ديدةج آفاق وفتح املدرسي العرض تناويع -

ني النظام الرتباوي بواملمرات تقاوية اجلساور  وذلك عرب ،لىشبا  العمىية احلياة

 ؛امعيةمكانية متابعة الدراسات اجلالعام وقطاع التكاوين املهين، عالوة عى  إ

ح التعىيم جية لىتكاوين املهين حت  يصبإشراك املقاوالت يف وضع الربامج البيداغاو -

 ؛مطابقا ملتطىبات ساوق الشغل

اص من جهة تاوفري أطر وتقنيني لىقطاع اخلوإجياد فرص لىشغل لىشبا  من جهة،  -

 .يكةرء عى  حاجيات املقاوالت الشبنا التخصصاتحيث مت حتديد  ألرى
 

 :2018-2017 احلالي الدراسي املاوسملالل 

 301ا يف سالك املهنية لىبكالاوريوتىميذة يف امل األف تىميذ 22تسجيل حاوالي  مت 

هنية احلصص املتدرس ، ومسىكا لىبكالاوريا املهنية 21 و  مؤسسة ثاناوية تأهيىية

 مؤسسة لىتكاوين املهين؛ 197يف 

  مرة(، 15ملهنية )رتشحني يف البكالاوريا اامل عدد ،لالل هذه السنة ،تضاعفكما 

 مرتشحة ومرتشح. 2159إى العدد ، ليصل املاضيمقارنة مع املاوسم الدراسي 
 

 املستقبىية:  اآلفاق

 ىق يف املاوسم الذي انطرتباوي اجلديد، الاوزارة بصدد القيام بتقييم هلذا العرض ال

ة ريا املهنية يف السنوعرف حصاول أول فاوج عى  البكالاو 2015-2014الدراسي 

ىميذات ، وبهدف فتح أفاق جديدة أمام التتقييموانطالقا من هذا الاملاضية، 

 ستعمل الاوزارة عى : ،والتالميذ

أفق حتقيق  يفىق بالبكالاوريا املهنية ماواصىة تناويع وتاوسيع العرض الرتباوي املتع -

 ؛2022-2021نة من جمماوع أعداد تالميذ هذا السىك س %10نسبة 



 ختىف األسالك التعىيمية؛حداث وتطاوير وتناويع املسارات املهنية مبإ -

 دية لتنمية احلس املهين لدىتعزيز األنشطة املهنية بالثاناويات اإلعدا -

 التالميذ)كتجربة مناوذجية(؛

ات سي واملهين بني خمتىف مكاوناستكمال إرساء آلية مندجمة لىتاوجيه املدر -

 املنظاومة؛

ثانية من املهين مبستاوى السنة ال تفعيل إمكانية التحاق حامىي دبىاوم التخصص -

 عدادي؛املسار املهين اال

م التأهيل كالاوريا مهنية حلامىي دبىاوتفعيل إمكانية ولاوج مستاوى السنة األوى ب -

 املهين؛

تقين ية بكالاوريا مهنية بسىك التفعيل إمكانية التحاق تالميذ السنة الثان -

  بالتكاوين املهين.
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 حلإحداث ناواة جامعية بإقىيم الفقيه بنصا

 احلركيالفريق 

 

 ية وطنية رة بصددددددددددددددد إعداد وتفعيل لريطة جامعالاوزا أود التأكيد يف البداية أن

تاوى رض التعىيم العالي عى  مسدد منسددجمة من لالل تقييم الاوضددعية احلالية لع  

غطية جلهاوي وحاجيات احمليط والتاجلامعات واجلهات ووضدددع معايري تهم البعد ا

عادة تسكني  والفاعىني إل الشركاء اجملالية عرب فتح مشاورات ماوسعة مع خمتىف

 ؛ت وفق اهلندسة اجلهاوية اجلديدةاسسات التعىيم العالي باجلامعمؤ

 أبريل  19 ىس احلكاومي املنعقد بتاريخ، متت املصددددددددددادقة لالل اجملكخطاوة أوليةو

ية م إحداث املؤسدددسدددات اجلامع عى  مرسددداوم جديد يتم مباوجبه تعديل مرسددداو  2018

 يطددهحمللبحددث العىمي مندددمج  وذلددك من أجددل تاوفري عرض لىتعىيم العددالي وا  

 ومنسجم مع آفاق اجلهاوية املاوسعة؛

 ملنصدداوص وفق املقتضدديات التنظيمية ا وجتدر اإلشددارة أن إحداث ناواة جامعية يكاون

ة ة وطىب من رئاسدددددددددة اجلامعاملنظم لىتعىيم العالي مببادر 00.01عىيها يف القاناون 

 شروع بيداغاوجي وتقين ومالي.قا مبمعىال مبحضر من جمىسها ومرف

 بالنسبة إلقىيم الفقيه بنصاحل:

o  فد جامعة رافدا من روا ذا اإلقىيمهحسدددددددددددددددددددددب اخلريطة اجلامعية احلالية يعد

معية بكل من مؤسددسددات جا ليت تتاوفر عى  بين مالل ابالسددىطان ماوالي سددىيمان  

 ؛كىم( 52كىم( ولريبكة )حاوالي  40حاوالي بين مالل )

o    يا جبميع عة دراسددددتهم العى ل ومتابإن طىبة هذا اإلقىيم مسددددماوح هلم بالتسددددجي

 امعة؛اجلامعية التابعة هلذه اجل تاحلقاول املعرفية اليت تاوفرها املؤسسا

o ىيم ىة شدددددددددددددددددددددهادة البكالاوريا بإقكما أن الاوزارة تتابع عن كتب تطاور أعداد مح

ة مع تطاور أعداد تىميذا وتىميذة باملقارن 3045الفقيه بنصددددددددددددددددداحل البالغ عددهم 

سددددددددتعمال   يم األلرى لىممىكة، وكذا تطاور ااألقالمحىة شددددددددهادة البكالاوريا من 

 ؛سىيمان الطاقة االستيعابية جلامعة السىطان ماوالي



o ينما تتاوفر اواة جامعية بهذا اإلقىيم حوالاوزارة لن تدلر جهدا لتىبية طىب إنشاء ن

 شرية الالزمة لذلك.الشروط الضرورية واإلمكانات املادية والب
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 2030كاوين املمتدة إى سنة اسرتاتيجية إصالح منظاومة الرتبية والت

 فريق األصالة واملعاصرة
 

 نظاومة الرتبية والتكاوين مجلاوا  عى  سؤال حاول راهن ا البد من اإلشارة يف البداية أن

تفيض دالل فيا، وقد حظي املاوضاوع بنقاش مسحيزا زمنيا كاوأفقها املنشاود يقتضي 

هذا النقاش يف  ماي املاضي(، وسناواصل 16و 15جلنة التعىيم مبجىسكم املاوقر )ياومي 

 ية إصالح التعىيمتيجمن الشهر اجلاري بتدارس اسرتا 19الىقاء املزمع عقده ياوم 

 العالي والبحث العىمي؛

 سرتاتيجية ة االىرؤيلفعىي واملتجانس لن احلكاومة جعىت التنزيل اكما تعىماون فإ

، يف صميم أولاوياتها 2030-2015لعىمي منظاومة الرتبية والتكاوين والبحث ا إلصالح

اإلطار، -يجية، يف مشروع القاناونحيث متت ترمجة مضامني هذه الرؤية االسرتات

دعا  السامية جلاللة املىك الذي الذي متت صياغته تنفيذا لىتعىيمات املىكية

ل اعتماد ار تعاقدي وطين مىزم، من لال"صياغة هذا اإلصالح يف إطة إى احلكاوم

 ؛البعيد" ة عى  املدىحيدد الرؤي إطار- قاناون

 ساسية ى حتديد املبادئ واألهداف األإ اإلطار-ويهدف مشروع هذا القاناون

ىمي، وذلك لرتبية والتكاوين والبحث العوااللتيارات االسرتاتيجية إلصالح منظاومة ا

الح، وضمان استدامة اإلصاودة، عى  أساس حتقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واجل

 ركاء املعنيني.لىدولة ولباقي الفاعىني والش وطين مىزمووضع قاواعد إلطار تعاقدي 

التدابري  مجىة من هذا القاناون ومن أجل حتقيق هذه األهداف، فقد حدد مشروع

 ؛ىجميعواإلجراءات الالزمة لضمان تعىيم ذي جاودة ل

 فقد  ،اتيجيةالرؤية االسرتيت تضمنتها انطالقا من احملددات املرجعية لإلصالح الو

ىف إلصالح، وذلك عى  مستاوى خمتشرعت الاوزارة فعىيا يف التنزيل التدرجيي ل

 كاونات املنظاومة الرتباوية الاوطنية؛م



 التشريعية سةؤسأنظار املالذي سيعرض عى   ،اإلطار–شك أن مشروع القاناون  وال 

اويده وجعىه النقاش حاول مضامينه من أجل جت لتعميقشكل فرصة ساحنة يس املاوقرة،

 دنا.ة طريق لإلصالح الرتباوي املنشاود بباللارط

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر اجلاوا  عى  سؤال شفهي

 

 حاول

 

 

 عىيميةاخلصاص املسجل عى  مستاوى األطر الت

 

 

 فريق التجمع الدستاوري

 

 

 

 جمىس الناوا 
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 ميةاخلصاص املسجل عى  مستاوى األطر التعىي

 التجمع الدستاوريفريق 
 

نظاومة الرتبية مب يعد مطروحا نسبيا أود التأكيد يف البداية أن ماوضاوع اخلصاص مل

لرية مركزيا، تها الاوزارة يف السناوات األ، وذلك بفضل اجملهاودات اليت بذلوالتكاوين

  جهاويا وإقىيميا؛
 

 هيأة أطر التدريس:

 تالني مت بنتها الاوزارة لالل ماومسنيتكفي اإلشارة لعمىية التاوييف بعقاود اليت ت

ألف برسم ماوسم  11، )ماويف جديد مت إحلاقه بالقطاع 35000واليت بىغ جمماوعها 

تظاي وتعدد ( مما مسح بتقىيص االك2016/2017برسم ماوسم  24000( و)2015/2016

 اصة بالعامل القروي؛املستاويات التعىيمية دالل القسم الاواحد، ل

  يتىقاون 2018/2019لدراسي امتعاقد جديد برسم املاوسم  20.000كما مت تاوييف ،

 بية والتكاوين.حاليا تكاوينا باملراكز اجلهاوية ملهن الرت
 

 التدابري املتخذة لتجاوز اخلصاص:

 تطاوير بالاوزارة ت قامطة بالعنصر البشري، بىحاجيات املرتل االستجابة أجل من

من  ئط الرتباوية،ملاوارد البشرية وإعداد اخلرايف جمالي تدبري ا جديد مناوذج تدبريي

 منه قطاع الرتبية الاوطنية؛ يعانيكان  الذياخلصاص  جتاوزأجل 

 لبشرية لالل لعمىيات ذات الصىة باملاوارد اإجراء جمماوعة من امت  هذا الصدد، يفو

ت من قبيل البت يف طىبا ،2017رب الفرتة املمتدة من شهر ناونرب إى شهر دجن

اء احلركة ضافة إى إجرباإل ،رضيةالتقاعد النسيب وطىبات االنتقال ألسبا  م

 ؛2018سنة ل االنتقالية اخلاصة بهيئة التدريس

 مت باعتماد معايري  ،2018ة لسنة در اإلشارة أن تنظيم احلركة االنتقاليجتو

النسبة يف القسم ب اتىميذ 30عدم جتاوز معدل ب وذلك ،اخلرائط الرتباوية النظرية

تىميذا بالقسم بباقي  36تدائي ولىمستاويني األول والثاني من التعىيم االب

 سم املشرتك الاواحد؛ز مستاويني بالقاملستاويات ودون جتاو



  م إعداد اوعة من التدابري اليت ترووقد مت إجناز هذه احلركة انطالقا من جمم

ألساتذة اوارد البشرية اإلضافية )اسينارياوهات ملاواءمة اخلصاص املسجل مع امل

 ية لىرتبية والتكاوين(.اواملاويفاون مباوجب عقاود مع األكادمييات اجله

 

  



 

 

 

 

 

 سؤال شفهياوا  عى  عناصر اجل

 

 حاول

 

 مية عدم مالءمة انتشار املؤسسات التعىي

 لىتاوزيع السكاني ببعض املناطق

 

 

 فريق األصالة واملعاصرة

 

 الناوا  جمىس
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 ملناطقالىتاوزيع السكاني ببعض  عدم مالءمة انتشار املؤسسات التعىيمية

 فريق األصالة واملعاصرة
 

 يع العرض لاوزارة، ساواء عى  مستاوى تاوستشكل العدالة اجملالية إحدى أهم انشغاالت ا

قدراتها، أو عى  املاوارد البشرية واالرتقاء ب املدرسي، وتأهيل البنيات األساسية، وتاوفري

 لدعم االجتماعي؛ مستاوى تناويع العرض الرتباوي وتعزيز لدمات ا

 اوزارة تراعي لتماويل املعتمدة عى  صعيد الاإلشارة إى أن مقاربة التخطيط واجتدر و

تروم حتقيق  ادية والبشرية املتاوفرة، كمابني األهداف واملاوارد امل حتقيق التاوازن

ن احملددات ألذا بعني االعتبار جمماوعة م ،التكافؤ يف تاوزيع هذه املاوارد بني اجلهات

 مجاهلا فيما يىي:اهلامة املرتبطة بهذا التاوزيع واليت ميكن إ

 يع اليم كمحدد هام يربز التاوزمراعاة اجلانب الدميغرايف لىجهات واألق

 ؛اجلغرايف لىساكنة ومناطق التاواجد

 واملناطق  ةوالذي يهم املناطق القروي ،إعمال التمييز اإلجيابي دالل اجلهات

 ؛ذات اخلصاص

  اعتبارها مستاوى املؤشرات الرتباوية ب األلذ بعني االعتبار التطاور املسجل عى

هات أن الرتباوي عى  مستاوى اجللاوحات قيادة تربز التطاور احلاصل يف الش

 واألقاليم. 
 

 :يةمعايري االستهداف وتاوزيع املؤسسات التعىيم

العتبار لتعىيمية، يتم األلذ بعني اافعى  مستاوى التيار ماوقع تاوطني املؤسسة 

 اوص:منها عى  اخلص ،جمماوعة من املعايري

 ؛عدد األطفال يف سن التمدرس 

 أن  يقطعها  ، واليت من املفروضالميذاملسافة القصاوى بني املؤسسة وإقامة الت

 التىميذ لىاوصاول إى املدرسة ؛

 ؛ىيميةأعداد التالميذ الضرورية لفتح مؤسسة تع 

 ؛ملدرسةاليت ستغطيها ا ةساكنلدرجة تشتت ا 



 نية بتاوطني شارة أن لصاوصية املنطقة املع، وجتب اإلحجم املؤسسة التعىيمية

 ؛د التالميذ وحجم املؤسسةاملؤسسة، تبق  عنصرا حامسا يف حتديد عد

 كل عن بعيدو مالئم مكان يف اتؤسسمليتم إحداث ا ،التحتية البنية تاوفر 

 باملؤسسة، لعامىنيوا التالميذ وسالمة حةص تهدد أن شأنها من اليت املخاطر

 البنية فيها اوفرتت ماوقع، التيار يستحسنو التعىيمية، العمىية عى  تؤثر أو

 ؛الضرورية التحتية

 لدراسينيا والتكرار الدراسي االنقطاع نسب. 
 

 :التعىيمي والسىك اوسطال حسب التعىيمية املؤسسات تاوزيع

ىتاوازن بني ية، أولت الاوزارة أهمية لاصة لالتعىيمعى  مستاوى تاوزيع املؤسسات 

 الاوسطني احلضري والقروي.

عيد ملؤسسات التعىيمية عى  الصفربسم املاوسم الدراسي احلالي، يبىغ جمماوع ا

هي نفس بالاوسط القروي، و %54)دون احتسا  الفرعيات(، منها  10905الاوطين   

 ي.النسبة املسجىة لالل املاوسم الدراسي املاض

 

 

 

 

 

  



 

 معطيات تكميىية

 :التعىيمي والسىك اوسطال حسب التعىيمية املؤسسات تاوزيع

 

 

  

 السلك

 ميالتعىي

2016-2017 2017-2018 

 المجموع
 القروي

 منها

 نسبة

 القروي
 اوعاجملم

 يالقرو

 منها

 نسبة

 يالقرو

 %61 4736 7721 %61 4726 700 7 ابتدائي

 ثانوي

 إعدادي
1 956 848 43% 1977 857 43% 

 ثانوي

 تأهيىي
1 177 327 28% 1207 347 29% 

 %54 5940 10905 %54 5901 833 10 اوعاجملم



 

 

 

 

 

 

 

 اوا  عى  سؤال شفهيعناصر اجل

 حاول 

 

 

ن الدكتاوراه لالستفادة م تأمني ولاوج الطىبة اجلامعيني وطىبة

 العالج واخلدمات الطبية

 

 الفريق االستقاللي لىاوحدة والتعادلية

 

 

 جمىس الناوا  

 

 

 

  2018ياونياو   11اإلثنني 



 لدكتاوراه تأمني ولاوج الطىبة اجلامعيني وطىبة ا" 

 " ستفادة من العالج واخلدمات الطبيةلال

 الفريق االستقاللي لىاوحدة والتعادلية 

 

 بالطىبة  اري األساسي عن املرض اخلاصنظام التأمني اإلجب كما تعىماون فإن

، 2015ل سنة انطىق لال قد م واخلاصومتدربي التكاوين املهين بالقطاعني العا

 ؛مىياون درهم 110ى إولصصت له احلكاومة مبىغا ماليا يصل 

  تبسيط  ة من التدابري اليت من شأنهاختاذ جمماوعاأن الاوزارة بصدد كما

ساسية لنظام من لالل برجمة لطاوات أخنراط يف هذا اواالعمىية التسجيل 

 1436 من ذي القعدة 18صادر يف  2.15.657تقتضي تعديل بعض ماواد املرساوم رقم 

 ؛116.12بتطبيق القاناون رقم ( 2015شتنرب 3)

 تضياته لتشريعي يف أفق العمل مبقوقد مت  تاوقيع  مرساوم جديد وألذ مساره ا

 عي املقبل؛اجلام ابتداء من الدلاولاجلديدة 

 منكبة حاليا عى   ، فإن  الاوزارةنظامذا الهألهمية البالغة اليت يكتسيها ونظرا ل

وتاوعية  ها من تاوسيع قاعدة املنخرطنيسرتاتيجية متكناتطاوير  ترومدراسة 

لطبية دة اجملانية من اخلدمات االطىبة بأهمية هذا النظام وحجم االستفا

تاوسيع  ،ولاويةكخطاوة أ ،ألساسي لىاوزارةا حبيث يتضمن الربنامج ، املقدمة

العام  ل مؤسسات التعىيم العالينطاق احلمالت التحسيسية وتعميمها عى  ج

اتي، يها سياسة القر  املؤسسواخلاص يف إطار محىة وطنية ماوسعة تنهج ف

حلرص عى  مع ا ،الزمة إلجناحهاوتعبئ هلا مجيع الاوسائل واإلمكانيات ال

ع اإلليكرتونية ستغالل املاواقال الطالب وعتماد دليابتطاوير آليات التاواصل 

تعمال الرقم األلضر ساإى جانب  ،م العماوميوبدعم اإلعال ،لىاوزارة واجلامعات

شارة الطالب جتماعي املاوضاوع رهن إاالاط حتيلىصندوق الاوطين ملنظمات اال

 .ستفساروااللىتاواصل 
 


