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الجاللةلصاحبالساميالخطابمنمقتطفات

للسنةالخریفیةالدورةافتتاحفياهللانصرهالسادسمحمد

بالتعلیمالمتعلقالثالثةالتشریعیة

" فی ھ لناوما,المضمارھذافياألصیلالزاخرتراثنامنالرغمفعلى..التعلیمبتتعلقاألولىالمسألة..
تعلمین ا لجع ل عق ود أربع ة م ن أزی د ط وال ب ذلت الت ي المتالحق ة الجھ ود منالرغموعلى,راسخةعریقةتقالیدمن

وال دنا جعل ت والت ي یعانیھ ا الت ي المزمن ة األزم ة أننالحظفإننا,بنائھومتطلباتاالستقاللاسترجاعمرحلةیواكب
للتربی ة وطنيمیثاقمشروعلوضع,والفعالیاتالھیئاتجمیعفیھاممثلةخاصةملكیةلجنةیعینعلیھاهللارضوان

.نتائجھ ا عل ى اهللابرحم ة الم شمول وال دنا یطل ع أندونأش غالھا اللجن ة ھذهتنھيأناألقدارشاءتوقد.والتكوین
تعل یم م ن نبتغيعماتعبرووجدناھانتائجھاعلىاطلعناوقد.أعضائھاكلوبجھودبعملھاهلننوالفرصةھذهونغتنم
ب شتى المغربی ة وھویتن ا الح ضاریة ومقوماتن ا الدینی ة لمقدس اتنا تنك ر دونالع صر عل ى منف تح محیط ھ م ع من دمج 

بھویت ھ الوق ت نف س ف ي م شبع والمھاراتالمعارفاكتسابعلىقادر,صالحمواطنتكوینھيغایتناإن.روافدھا
نح و ل ھ ینبغ ي وبم ا الوطنی ة والتزامات ھ المحل ي بالشأنعارفا,وواجباتھلحقوقھمدركا,بانتمائھفخوراتجعلھالتي

عل ى وإق دام ال ذات عل ى اعتم اد وف ي ,وتضحیةوتفانوإخالصبصدقبلدهلخدمةمستعدا,ومجتمعھوأسرتھنفسھ
ومتجاوبةفاعلةتكونأنوالتعلیمیةالتربویةمؤسساتنامنونرید.وتفاؤلوإیمانعةوشجابثقةالشخصیةالمبادرة

النائی ة والمن اطق المحروم ة الفئ ات وب األخص الفئ ات ك ل عل ى وتسھیلھالتمدرستعمیمذلكویقتضي,محیطھامع
ف ي ھ ي والت ي والتق دیر لعط ف اك ل لھ ا نك ن الت ي التعل یم بأطرالعنایةوكذلك,تفضیليبتعاملتحظىأنینبغيالتي
.والتكریمبھاالعنایةمنمزیدإلىالحاجةأمس

م ستوى عل ى مجانی ا یظ ل أنوالتربی ة ب التعلیم الفئ ات ك ل تمتی ع علىحرصنامنطلقمنأصررناولقد
م ن واتس ن خم س بع د إالالث انوي للتعل یم بالن سبة المرتف ع ال دخل ذاتالفئ ات م ساھمة ت تم ول ن .األساس ي التعل یم 

تف رض فل ن الع الي للتعل یم بالن سبة أم ا .المحدودالدخلذاتلألسرالتاماإلعفاءمعالتجربةھذهنجاحعلىالوقوف
إن.المحتاجینالمتفوقینللطلبةاالستحقاقمنحإعطاءمعالمشروعتطبیقمنسنواتثالثبعدإالالتسجیلرسوم

یح تم الواج ب وإن.للتعل یم المرص ودة النفق ات ترش ید أج ل م ن لت دبیر اأسالیبإلىننظرأنكذلكلتقتضيالضرورة
ت م م ا إذااألھدافھذهتحقیقنستطیعإننا.التالعباتكلمنلھاصوناالعامةاألموالمعالتعاملفيالصرامةعلینا

م ا وإذا,والخب رات الكف اءات م ن االس تفادة تح سین وق ع م ا وإذا,ت دبیرھا وعقلن ة المادی ة الم وارد اس تغالل ترش ید 
ومنظم ات وجمعی ات إنتاجی ة ومؤس سات خ اص وقط اع محلیةجماعاتمنالمعنیةاألطرافكلاإلنجازفيساھمت
الم شاركة ف ي األس ر وم سؤولیة واألمھ ات اآلب اء دورإغف ال دون,واالجتم اعیین االقت صادیین الف اعلین وس ائر 

یتطلبوماالنظامیةغیربالتربیةاالعتناءضرورةإلىننبھكما.المطلوبالمستوىعلىوالحرصوالتتبعبالمراقبة
لكونھامنھاالحدبھدفوالبواديالقرىفيالسیماآثارھاومحوتفشیھامنللحدوطنیةتعبئةمناألمیةعلىالتغلب
.التنمیةمسیرةیعرقلعائقا

اإلص الح لم ستلزمات الملموس ة ھواس تجابت المیث اق م شروع علیھسارالذياإلیجابيللتوجھواعتبارا
الدس توریة المقت ضیات یراع ي م سطري إط ار داخ ل ونتائج ھ خالصاتھبلورةفيمناورغبة,إلیھجمیعانتطلعالذي

أنعلىالتنفیذإمكاناتلھتوفرالتيالقوانینمشاریعلوضعالبرلمانعلىإحالتھقررنافقد,التشریعیةواإلجراءات
التطبی ق عملی ة لمتابع ة قائم ة اللجن ة وس تظل .ت دریجي بإیق اع اهللاش اء إنالمقبل ة ال سنة م ن تداءابالتنفیذھذایتم

"…والمستجداتالتطوراتلیواكبالمیثاقوإغناءالنتائجوتقییم

1999أكتوبر8فيالرباط،
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تصمیم

:صمم ھذا المیثاق على قسمین رئیسیین متكاملین 

ادئ األساسیة التي ت ضم المرتك زات الثابت ة لنظ ام التربی ة والتك وین والغای ات الكب رى               تضمن القسم األول المب   
.والتعبئة الوطنیة إلنجاح اإلصالح,وحقوق وواجبات كل الشركاء,المتوخاة منھ

:أما القسم الثاني فیحتوي على ستة مجاالت للتجدید موزعة على تسع عشرة دعامة للتغییر

محیط االقتصادي ؛نشر التعلیم وربطھ بال
التنظیم البیداغوجي ؛
الرفع من جودة التربیة والتكوین ؛
الموارد البشریة ؛
التسییر والتدبیر ؛
الشراكة والتمویل.

عل ى ت وخي الدق ة والوض وح ق در      ,وقد تم الح رص ف ي ص یاغة المب ادئ األساس یة لإلص الح وتجدی د مجاالت ھ             
وم ن ث م   .توفیق بین ما ھو مرغ وب فی ھ وم ا ھ و ممك ن التطبی ق           مع االستحضار الدائم لضرورة ال    ,المستطاع

.مقرونة كلما أمكن بسبل تطبیقھا وآجالھ,جاءت دعامات التغییر في صیغة مقترحات عملیة
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رســالفھ

المیثاق الوطني للتربیة والتكوین

تصمیم

المبادئ األساسیة:القسم األول 

المرتكزات الثابتة

رىالغایات الكب

حقوق وواجبات األفراد والجماعات

التعبئة الوطنیة لتجدید المدرسة

مجاالت التجدید ودعامات التغییر:القسم الثاني 

نشر التعلیم وربطھ بالمحیط االقتصادي:المجال األول 

تعمیم تعلیم جید في مدرسة متعددة األسالیب:الدعامة األولى 

ظامیة ومحاربة األمیةالتربیة الغیر الن:الدعامة الثانیة 

محاربة األمیة

التربیة غیر النظامیة

الالمركزیة والشراكة في التربیة عیر النظامیة وفي محو األمیة

دور اإلعالم المرئي في التربیة غیر النظامیة وفي محاربة األمیة

السعي إلى أكبر تالؤم بین النظام التربوي والمحیط االقتصادي:الدعامة الثالثة 

ت التربیة والتكوینشبكا

الممرات بین التربیة والتكوین والحیاة العملیة

انفتاح المدرسة على محیطھا وعلى اآلفاق اإلبداعیة

التمرس والتكوین بالتناوب

التكوین المستمر

التنظیم البیداغوجي:المجال الثاني 

إعادة ھیكلة وتنظیم أطوار التربیة والتكوین:الدعامة الرابعة 

 األولي واالبتدائيالتعلیم

التعلیم اإلعدادي

التعلیم الثانوي

التعلیم األصیل

المجموعات ذات الحاجات الخاصة

التقویم واالمتحانات:الدعامة الخامسة 

التوجیھ التربوي والمھني:الدعامة السادسة 

الرفع من جودة التربیة والتكوین:المجال الثالث 

المناھج والكتب المدرسیة والوسائط التعلیمیةمراجعة البرامج و:الدعامة السابعة 

البرامج والمناھج
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الكتب المدرسیة والوسائط التعلیمیة

استعمال الزمن واإلیقاعات المدرسیة البیداغوجیة:الدعامة الثامنة 

ةتحسین تدریس اللغة العربیة واستعمالھا وإتقان اللغات األجنبیة والتفتح على األمازیغی:الدعامة التسعة 

تعزیز تعلیم اللغة العربیة وتحسینھ

تنویع لغات تعلیم العلوم والتكنولوجیا

التفتح على األمازیغیة

التحكم في اللغات األجنبیة

استعمال التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم والتواصل:الدعامة العاشرة 

والجامعیة واألنشطة الموازیةإنعاش األنشطة الریاضیة والتربیة البدنیة المدرسیة :الدعامة الثانیة عشرة 

الموارد البشریة :المجال الرابع 

حف ز الم وارد الب شریة وإتق  ان تكوینھ ا، وتح سین ظ روف عملھ ا ومراجع ة مق  اییس         :الدعام ة الثالث ة ع شرة    

التوظیف والتقویم والترقیة 

التكوین األساسي للمدرسین والمشرفین التربویین وتوظیفھم

 التربیة والتكوین والتسییرالتكوین المستمر لھیئة

التقویم والترقیة

حفز ھیئة التعلیم والتأطیر في مختلف األسالك

تحسین الظروف المادیة واالجتماعی ة للمتعلم ین والعنای ة باألش خاص ذوي الحاج ات      :الدعامة الرابعة عشرة   

الخاصة

تحسین الظروف المادیة واالجتماعیة للمتعلمین

اجات الخاصةالعنایة باألشخاص ذوي الح

التسییر والتدبیر :المجال الخامس 

إقرار الالمركزیة والالتمركز في قطاع التربیة والتكوین:الدعامة الخامسة عشرة 

تحسین التدبیر العام لنظام التربیة والتكوین وتقویمھ المستمر:الدعامة السادسة عشرة 

والتجھی زات ومعاییرھ ا ومالءمتھ ا لمحیطھ ا وترش ید          تنویع أنماط ومعاییر البنایات     :الدعامة السابعة عشرة    

استغاللھا، وحسن تسییرھا

الشراكة والتمویل :المجال السادس 

حفز قطاع التعلیم الخاص وضبط معاییره وتسییره ومنح االعتماد لذوي االستحقاق:الدعامة الثامنة عشرة 

الدعامة الثامنة عشرة تعبئة موارد التمویل وترشید تدبیرھا

الخاتمة



6

المبادئ األساسیة:القسم األول 

المرتكزات الثابتة

یھتدي نظام  التربیة والتكوین للمملكة المغربیة بمبادئ العقیدة اإلسالمیة وقیمھا الرامیة لتكون المواطن المتصف           -1
والمتوق د  ,رح ب آفاقھم ا  ف ي أ ,ال شغوف بطل ب العل م والمعرف ة     ,المتسم باالعتدال والت سامح   ,باالستقامة والصالح 

.والمطبوع بروح المبادرة اإلیجابیة واإلنتاج النافع,لالطالع واإلبداع

یلتحم النظ ام الترب وي للمملك ة المغربی ة بكیانھ ا العری ق الق ائم عل ى ثواب ت ومقدس ات یجلیھ ا اإلیم ان ب اهللا وح ب                   -2
شبعین بالرغبة ف ي الم شاركة اإلیجابی ة ف ي ال شأن      الوطن والتمسك بالملكیة الدستوریة ؛ علیھا یربى المواطنون م  

لغ  ة ال  بالد ,متمكن  ون م  ن التواص  ل باللغ ة العربی  ة ,الع ام والخ  اص وھ  م واع ون أت  م ال  وعي بواجب  اتھم وحق وقھم   
وقب  ول ,مت  شبعون ب  روح الح  وار  ,متفتح  ون عل  ى اللغ  ات األكث  ر انت  شارا ف  ي الع  الم    ,تعبی  را وكتاب  ة ,الرس  میة

.لممارسة الدیمقراطیة، في ظل دولة الحق والقانونوتبني ا,االختالف

بتن  وع رواف  ده الجھوی  ة المتفاعل  ة  والمتكامل  ة ؛ ,یتأص  ل النظ  ام الترب  وي ف  ي الت  راث الح  ضاري والثق  افي لل  بالد -3
.وضمان اإلشعاع المتواصل بھ لما یحملھ من قیم خلقیة وثقافیة,ویستھدف حفظ ھذا التراث وتجدیده

القائمة على التوفیق اإلیجابي بین الوفاء لألص الة والتطل ع   ,ام التربوي في حیویة نھضة البالد الشاملة    یندرج النظ -4
وفي تفتح على معطیات ,وجعل المجتمع المغربي یتفاعل مع مقومات ھویتھ في انسجام وتكامل     ,الدائم للمعاصرة 

. اإلنسان وتدعم كرامتھالحضارة اإلنسانیة العصریة وما فیھا من آلیات وأنظمة تكرس حقوق

واإلس ھام ف ي   ,یروم نظام التربیة والتكوین الرقي بالبالد إلى مستوى امتالك ناصیة العلوم والتكنولوجی ا المتقدم ة       -5
ونموه االقت صادي واالجتم اعي واإلن ساني ف ي عھ د یطبع ھ االنفت اح               ,بما یعزز قدرة المغرب التنافسیة    ,تطویرھا

.على العالم

كبرىالغایات ال

ف  ي قل  ب االھتم  ام ,والطف  ل عل  ى األخ  ص,ینطل  ق إص  الح نظ  ام التربی  ة والتك  وین م  ن جع  ل الم  تعلم بوج  ھ ع  ام  -6
وذلك بتوفیر الشروط وفتح السبل أمام أطفال المغ رب لی صقلوا   .والتفكیر والفعل خالل  العملیة التربویة التكوینیة 

.لم مدى الحیاةویكونون متفتحین مؤھلین وقادرین على التع,ملكاتھم

وإن بل  وغ ھ  ذه الغای  ات لیقت  ضي ال  وعي بتطلع  ات األطف  ال وحاج  اتھم البدنی  ة والوجدانی  ة والنف  سیة والمعرفی  ة         
م ن الوس ط الع ائلي إل ى     ,كما یقتضي في الوقت نفسھ نھج السلوك التربوي المنسجم مع ھ ذا ال وعي   ,واالجتماعیة

.الحیاة العملیة مرورا بالمدرسة

موقف ا قوام ھ ال تفھم واإلرش اد        ,واألطف ال خاص ة   , المربون والمجتمع برمت ھ تج اه المتعلم ین عام ة          ومن ثم، یقف  
والمساعدة على التقویة التدریجیة لسیرورتھم الفكریة والعملیة، وتنشئتھم عل ى االن دماج االجتم اعي، واس تیعاب                

.القیم الدینیة والوطنیة والمجتمعیة

:ة ینبغي لنظام التربیة والتكوین أن ینھض بوظائفھ كاملة تجاه األفراد والمجتمع وذلك وتأسیسا على الغایة السابق-7

وفرص ة  ,بمنح األفراد فرصة اكتساب القیم والمعارف والمھارات التي تؤھلھم لالندماج في الحی اة العملی ة             -أ 
وغ كلم ا أھل تھم ق دراتھم    وف ـرصة إظھ ار النب    ,كلم ا اس توفوا ال شروط والكفای ات المطلوب ة     ,مواصلة التعلم 
واجتھاداتھم ؛
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بتزوید المجتمع بالكفاءات من الم ؤھلین والع املین ال صالحین لإلس ھام ف ي البن اء المتواص ل ل وطنھم عل ى                    -ب 
ذات ,كما ینتظر المجتمع من النظام التربوي أن یزوده بصفوة من العلماء وأطر الت دبیر             .جمیع المستویات 

.بالد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني واالقتصادي والثقافيالمقدرة على ریادة نھضة ال

ینبغ  ي أن تت  وخى ك  ل فعالیات  ھ ,وحت  ى یت  سنى لنظ  ام التربی  ة والتك  وین إنج  از ھ  ذه الوظ  ائف عل  ى الوج  ھ األكم  ل -8
.وأطرافھ تكوین المواطن بالمواصفات المذكورة في المواد أعاله 

:لجدیدة إلى أن تكون  تسعى المدرسة المغربیة الوطنیة ا-9

,یجاوز التلقي السلبي والعم ل الف ردي إل ى اعتم اد ال تعلم ال ذاتي        ,بفضل نھج تربوي نشیط   ,مفعمة بالحیاة -أ 
والقدرة على الحوار والمشاركة في االجتھاد الجماعي ؛ 

روج إلیھ منھا والخ,مفتوحة على محیطھا بفضل نھج تربوي قوامھ استحضار المجتمع في قلب المدرسة           -ب  
مما یتطلب نسج عالقات جدیدة بین المدرسة وفضائھا البیئي والمجتمعي ,بكل ما یعود بالنفع على الوطن

.والثقافي واالقتصادي

على نفس النھج ینبغي أن تسیر الجامعة ؛ وحري بھا أن تكون مؤسسة منفتحة وق اطرة للتنمی ة عل ى م ستوى ك ل            -10
:ستوى الوطن ككل جھة من جھات البالد وعلى م

ومختب را  ,وقبل ة للب احثین الج ادین م ن ك ل مك ان      ,جامعة منفتحة و مرصدا للتقدم الكوني العلمي والتقن ي       -أ 
كلم  ا ح  از ,وورش  ة ل  تعلم المھ  ن، یمك  ن ك  ل م  واطن م  ن ولوجھ  ا أو الع  ودة إلیھ  ا    ,لالكت  شاف واإلب  داع

الشروط المطلوبة والكفایة الالزمة ؛
یة، ت سھم ب البحوث األساس یة والتطبیقی ة ف ي جمی ع المج االت،وتزود  ك ل القطاع ات ب األطر                  قاطرة للتنم -ب 

ولك  ن أی  ضا عل  ى الرق  ي بم  ستویات إنتاجیتھ  ا    ,المؤھل  ة والق  ادرة ل  یس فق  ط عل  ى االن  دماج المھن  ي فیھ  ا  
.وجودتھا بوتیرة تسایر إیقاع التباري مع األمم المتقدمة

حقوق وواجبات األفراد والجماعات

كما ,تحترم في جمیع مرافق التربیة والتكوین المبادئ والحقوق المصرح بھا للطفل والمرأة واإلنسان بوجھ عام-11
وتخ صص  .تنص على ذلك المعاھدات واالتفاقیات والمواثیق الدولیة المصادق علیھا من ل دن المملك ة المغربی ة       

.ممارستھا وتطبیقھا واحترامھاوالتمرن على ,برامج وحصص تربویة مالئمة للتعریف بھا

وحق الجمی ع ف ي   ,یعمل نظام التربیة والتكوین  على تحقیق مبدإ المساواة بین المواطنین وتكافؤ الفرص أمامھم           –12
.طبقا لما یكفلھ دستور المملكة,سواء في البوادي أو الحواضر,إناثا وذكورا,التعلیم

:تلتزم الدولة بما یلي ,لیھا أعالهتطبیقا للحقوق والمبادئ المشار إ-13

العمل على تعمیم تمدرس جمیع األطفال المغاربة إلى غایة السن القانونیة للشغل ؛-أ 
العمل على جعل نظام التربیة والتكوین یستـــجیب لحــــاجات األفــــراد والمجتمع كـما ورد في المــــادة       -ب 

  أعاله ؛7
خصوصا في المجاالت ذات البعد االستراتیجي ؛,م والثقافة واإلبداعالعمل على تشجیع العل-ج 
ف ي جمی ع م ستویات التربی ة     ,ومع اییر الت أطیر والج ودة    ,العمل على وضع مرجعیات الب رامج والمن اھج       -د 

والتعلیم وأنماطھما ؛
:بما في ذلك ,تھتشجیع كل الفعالیات المسھمة في مجھود التربیة والتكوین والرفع من جودتھ ونجاع-ھـ 

المؤسسات والجامعات المستقلة ذاتیا ؛
الجماعات المحلیة ؛
القطاع الخاص المؤھل ؛
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مؤسسات اإلنتاج والخدمات المسھمة في التكوین ؛
الجمعیات ذات االختصاص أو االھتمام بمجال التربیة والتكوین.

.ى احترامھم للقوانین والتنظیمات الجاري بھا العملمراقبة كل المسھمین في قطاع التربیة والتكوین والحرص عل-و 

ویحق ق غایات ھ   ,للمجتمع المغربي الحق في االستفادة من نظام للتربیة والتكوین یحفظ ویرس خ مرتكزات ھ الثابت ة            –14
ن وتك ریم الق  ائمی ,وعل  ى المجتم ع ب  دوره التجن د ال دائم لرعای  ة التربی ة والتك  وین    .الكب رى الت ي تت  صدر المیث اق   

,علیھم  ا، واإلس  ھام بك  ل فعالیات  ھ ف  ي توطی  د نطاقھم  ا وتوس  یعھ      وخاص  ة منھ  ا الفعالی  ات الم  ذكورة حقوقھ  ا    ,
.وواجباتھا في المواد التالیة

ضمن أولویات ال شأن الجھ وي أو المحل ي الت ي          ,على الجماعات المحلیة تبویئ التربیة والتكوین مكان الصدارة       -15
ف ي إع داد ال نشء للحی اة     ,ات والجماعات الوعي بال دور الحاس م للتربی ة والتك وین          وعلى مجالس الجھ  .تعنى بھا 

وف ي ب ث األم ل ف ي نف وس آب اء المتعلم ین وأولی ائھم واالطمئن ان عل ى           ,العملیة المنتجة لفائدة الجھة أو الجماعة    
.وبالتالي حفزھم على التفاني في العمل لصالح ازدھار الجھة والجماعة,مستقبل أبنائھم

واإلس ھام إل ى جانبھ ا ف ي مجھ ود          ,تقوم الجماعات المحلیة بواجبات ال شراكة م ع الدول ة         ,وبناء على ھذا الوعي   
وكذا المشاركة في التدبیر وفق ما جاء     ,وفي تحمل األعباء المرتبطة بالتعمیم وتحسین الجودة      ,التربیة والتكوین 

.بھ المیثاق

,جی ھ والت  أطیر وتف  ویض االخت  صاصات الالمركزی  ة والالمتمرك  زة وللجماع ات  المحلی  ة عل  ى الدول  ة ح  ق التو 
ولھا كذلك على المستفیدین من التربیة .وحق الدعم المادي بالقدر الذي ییسر قیامھا بواجباتھا على الوجھ األمثل

ربوی ة  والتكوین وعلى القائمین بھما حق المعونة التطوعیة والتفاني في العمل والعنایة الق صوى بالمؤس سات الت           
.الجھویة والجماعیة

وب أن األس رة ھ ي المؤس سة التربوی ة      ,على اآلباء واألولیاء الوعي بأن التربیة لیست وقفا على المدرسة وح دھا   -16
كما تؤثر ف ي س یرورتھم الدراس یة       ,األولى التي تؤثر إلى حد بعید في تنشئة األطفال وإعدادھم للتمدرس الناجح           

.والمھنیة بعد ذلك

ھم ك  ذلك تج  اه المؤس  سة المدرس  یة واج  ب العنای  ة والم  شاركة ف  ي الت  دبیر والتق  ویم وف  ق م  ا ت  نص علی  ھ       وعل  ی
.مقتضیات المیثاق

واجب نھج الشفافیة والدیمقراطیة والجدیة في التنظیم واالنتخاب ,بصفة خاصة,وعلى جمعیات اآلباء واألولیاء
ح  ق مح  اورا وش  ریكا ذا م  صداقیة ومردودی  ة ف  ي ت  دبیر    وواج  ب توس  یع قاع  دتھا التمثیلی  ة لتك  ون ب  ,والت  سییر

.المؤسسات التربویة وتقویمھا والعنایة بھا

ولآلباء واألولیاء على الدول ة والجماع ات المحلی ة والمدرس ین والم سیرین حق وق تقاب ل م ا لھ ذه األط راف م ن                       
.واجبات

ح ق التك ریم والت شریف لمھم تھم        ,المجتم ع برمت ھ   وعل ى   ,للمربین والمدرسین على المتعلمین وآبائھم وأولیائھم     -17
ولھم على الدولة   .وفقا لما ینص علیھ المیثاق    ,وحق العنایة الجادة بظروف عملھم وبأحوالھم االجتماعیة      ,النبیلة

,وكل ھیئة مشرفة على التربیة والتكوین حق االستفادة م ن تك وین أساس ي مت ین وم ن ف رص التك وین الم ستمر                     
.والقیام بواجبھم على الوجھ األكمل,لرفع المتواصل من مستوى أدائھم التربويحتى یستطیعوا ا

:وفي مقدمتھا ,وعلى المربین الواجبات والمسؤولیات المرتبطة بمھمتھم
جعل مصلحة المتعلمین فوق كل اعتبار ؛
النقدیة البناءة ؛إعطاء المتعلمین المثال والقدوة في المظھر والسلوك واالجتھاد والفضول الفكري والروح 
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التكوین المستمر والمستدیم ؛
ومعاملة الجمیع على قدم المساواة ؛,التزام الموضوعیة واإلنصاف في التقویمات واالمتحانات
      أع اله عل  ى الوج ھ األكم  ل  16إم داد آب  اء التالمی ذ بالمعلوم  ات الكافی ة لقی  امھم بواجب اتھم الم  ذكورة ف ي الم  ادة ,

. المتعلقة بتمدرس أبنائھموإعطاؤھم كل البیانات

.یتمتع المشرفون على تدبیر المؤسسات التربویة واإلدارات المرتبطة بھا بنفس الحقوق المخولة للمدرسین-18

:وعلیھم الواجبات التربویة نفسھا وباألخص 
 العنایة بالمؤسسات من كل الجوانب ؛
ھا والعمل على إیجاد الحلول الممكنة لھا ؛وبمشاكل المدرسین وتفھم,االھتمام بمشاكل المتعلمین
تتبع أداء الجمیع وتقویمھ ؛
الحوار والتشاور مع المدرسین واآلباء واألمھات وسائر األولیاء وشركاء المدرسة ؛
ومنضبط لھیئات التدبیر المحددة في المیثاق,منتظم,التدبیر الشفاف والفعال لموارد المدرسة بإشراك فعلي.

میذ والطلبة على أسرھم ومدرسیھم والجماعات المحلیة التي ینتمون إلیھا والمجتم ع والدول ة حق وق تط ابق             للتال-19
:مضافا إلیھا ,كما نصت على ذلك المواد السابقة من المیثاق,ما یشكل واجبات على عاتق ھذه األطراف

عدم التعرض لسوء المعاملة ؛
المشاركة في الحیاة المدرسیة ؛
لى الدعم الكافي لبلورة توجھاتھم الدراسیة والمھنیةالحصول ع.

:وعلى التالمیذ والطلبة الواجبات اآلتیة 

االجتھاد في التحصیل وأداء الواجبات الدراسیة على أحسن وجھ ؛
اجـتیاز االمتحانات بانضباط وجدیة ونزاھة مما یمكن من التنافس الشریف ؛
 وقواعدھا ونظمھا ؛المواظبة واالنضباط لمواقیت الدراسة
العنایة بالتجھیزات والمعدات والمراجع ؛
وفي األنشطة الموازیة,اإلسھام النشیط الفردي والجماعي في القسم.

التعبئة الوطنیة لتجدید المدرسة

. عشریة وطنیة للتربیة والتكوین2009-2000تعلن العشریة -20

.ة وطنیة بعد الوحدة الترابیةیعلن قطاع ا لتربیة والتكوین أول أسبقی-21

والجماع ات  ,عل ى ك ل م ستویات الدول ة       ,بأق صى العنای ة واالھتم ام     ,تبع ا ل ذلك   ,یحظى قطاع التربی ة والتك وین     -22
تخطیطا وإنجازا وتتبعا وتقویما ,وكل األطراف والشركاء المعنیین,ومؤسسات التربیة والتكوین نفسھا,المحلیة

.لیات واألدوار المحددة ضمن المیثاقطبقا للمسؤو,وتصحیحا

یقتضي إصالح نظام التربیة والتكوین  عمال ذا بعد زمني عمیق یندرج ضمن ال سیرورة التاریخی ة لتق دم ال بالد       -23
وعلی ھ ف إن ك ل الق وى     .واالس تماتة ف ي ال سعي لبل وغ الغای ات المرس ومة      ,ویتطلب الحزم وطول النفس  ,ورقیھا

وبرلمان ا وجماع ات محلی ة وأحزاب ا سیاس یة ومنظم ات نقابی ة ومھنی ة وجمعی  ات وإدارات         الحی ة لل بالد حكوم ة    
م دعوة لمواص لة الجھ د      ,والشركاء المعنیین كافة بقط اع التربی ة والتك وین        ,والعلماء والمثقفین والفنانین  ,ترابیة

وطن ف  ي ھ  ذا المی  دان ج  اعلین الم  صلحة العلی ا لل   ,الجم اعي م  ن أج  ل تحقی  ق أھ  داف إص الح التربی  ة والتك  وین  
.وفقا لمحتوى المیثاق,الحیوي فوق كل اعتبار
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نشر التعلیم وربطھ بالمحیط االقتصادي:المجال األول 

تعـمیم تـعلیم جید في مدرسة متعددة األسالیب:الدعامة األولى 

إلعدادي والتعلیم الثانوي والتعل یم الع الي       یشمل نظام التربیة والتكوین التعلیم األولي والتعلیم االبتدائي والتعلیم ا         -24
 س نوات  6 إل ى  4تعمیم تربیة جیدة على ناشئة المغرب باألولي من سن ,ویقصد بتعمیم التعلیم  .والتعلیم األصیل 

. سنة15  إلى 6وباالبتدائي واإلعدادي من سن 

واالبت  دائي س  یحظى التعل  یم األول  ي ,المعلن  ة بمقت  ضى ھ  ذا المیث  اق ,خ  الل الع  شریة الوطنی  ة للتربی  ة والتك  وین -25
بتع اون وثی ق م ع جمی ع الفعالی ات التربوی ة            ,وستسھر سلطات التربیة والتك وین    ,باألولویة القصوى واإلعدادي  

عل ى رف ع تح دي    ,والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخ اص          
بتحسین جودتھ ومالءمتھ لحاجات ,في جمیع أرجاء المملكةواالبتدائي واإلعدادي التعمیم السریع للتعلیم األولي 

.مع إیالء الفتاة في العالم القروي عنایة خاصة,األفراد وواقع الحیاة ومتطلباتھا

مراعاة  التوجھات الواردة في دعامات ھذا المیثاق، وبلورتھا ,بموازاة تعمیمھ,ویندرج في تحسین جودة التعلیم
واإلدم  اج ,واالبت  دائي واإلع  داديف  ي الواق  ع الملم  وس، وعل  ى الخ  صوص إع  ادة ھیكل  ة أس  الك التعل  یم األول  ي  

ودع م  ,وتجدی د المدرس ة  ,وتح سین الب رامج والمن اھج البیداغوجی ة والتق ویم والتوجی ھ          ,التدریجي للتعلیم األولي  
.تعلیم اللغات وتحسینھ

ــ    -26 تبع ا لتق دم إرس اء    ,ن تمام السنة السادسة من العمر إلى تمـــام الخامسة ع شرة من ھ    یصبح التعلیم إلزامیا ابتداء م
ف ي ك ل مك ان    ,وی ستند تنفی ذ اإللزامی ة   .الھیاكل والشروط التربویة الكفیلة بإعطاء ھذه اإللزامیة محتواھا العمل ي         

قتصار على الوس ائل الق سریة      دون اال ,على الجذب والحفز المعنوي للتالمیذ وأولیائھم     ,توافرت فیھ ھذه الشروط   
.المشروعة وحدھا

مواظ ب ومكل ل   ,وض مان ت درجھم الدراس ي عل ى نح و متواص ل      ,تبذل كل الجھود الستقطاب جمیع المتمدرسین -27
والمتابع ة المتقطع ة أو ال صوریة    ,للق ضاء ت دریجیا عل ى االنقط اع والف شل الدراس ي          ,بالنجاح عل ى أوس ع نط اق      

تقریب المدرسة من الم ستفیدین     ,وامل استقطاب التالمیذ وحفزھم ومساعدتھم على النجاح      ویدخل في ع  .للدراسة
ـ ـھا ف ي الم واد            , والعنایة بھا  160منھا وفق مقتضیات المادة      139وتحقیق مختـــلف الشـــروط المن صوص علیـ

.وكذا المقتضیات المتعلقة بحفز المدرسین, من ھذا المیثاق143إلى 
:ولة الزمنیة لتعمیم التعلیم كما یلي تحدد الجد-28

ینبغي أن یج د ك ل طف ل مغرب ي ب الغ م ن العم ر س ت         ,2002ابتداء من الدخول المدرسي في شتنبر سنة      -أ  
م ع مراع اة تكیی ف    ,مقعدا في السنة األولى من المدرسة االبتدائیة القریبة من مكان إقامة أس رتھ           ,سنوات

 من ھذا المیثاق ؛29عالم القروي وفقا لما تنص علیھ المادة المدرسة مع الظروف الخاصة بال
 ، وترك ز الدول ة دعمھ ا الم الي ف ي ھ ذا           2004تعمیم التسجیل بالسنة األولى م ن التعل یم األول ي ف ي أف ق               -ب 

المیدان على مناطق قرویة وشبھ حضریة، وبصفة عامة، على المناطق السكانیة غیر المحظوظة ؛
: إلى 2000-1999آلتیة یصل التالمیذ المسجلون بالسنة األولى من التعلیم االبتدائي في وفي اآلفاق ا-ج 

 ؛2005عام , في المائة90نـھایة المدرسة االبتدائیة بنسبة 
 ؛2008عام , في المائة80نھایة المدرسة اإلعدادیة بنسبة 
    ع ام   , في المائ ة 60بنسبة ) والتكوین بالتناوببما فیھ التكوین التقني والمھني والتمرس  (نھـایة التعلیم الثانوي

 ؛2011
 2011 في المائة عام 40نیل البكالوریا  بنسبة.

.   ال ینبغي تحقیق ھذه األھداف الكمیة على حساب جودة التعلیم–د 
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ا ف ي  خ صوص ,وس عیا لتقری ب المدرس ة م ن روادھ ا وإدماجھ ا ف ي محیطھ ا المباش ر                 ,تیسیرا لتعمیم تعلیم جی د      -29
:األوساط القرویة وشبھ الحضریة، ینبغي القیام بما یلي 

,لتخ صیص أمكن ة مالئم ة للت دریس والقی ام ب صیانتھا        ,كلم ا أمك ن   ,إنجاز  شراكة مع الجماع ات المحلی ة       -أ  
على أن تضطلع الدولة بتوفیر التأطیر والمعدات الضروریة ؛

لمح   الت الج   اھزة أو القابل   ة لإلص   الح والمالئم   ة لحاج   ات اللج   وء عن   د الحاج   ة لالس   تئجار أو اقتن   اء ا-ب 
دون انتظار إنجاز بنایات جدیدة في آجال وبتك الیف م ن      ,في قلب المداشر و الدواویر واألحیاء     ,التدریس

شأنھا تأخیر التمدرس ؛
ن اء م دارس   حفز المنعشین العقاریین في إطار الشراكة  على أن یدرجوا في م شاریعھم وبطریق ة تلقائی ة ب    -ج 

في المراكز الحضریة الصغیرة المندمجة في الوسط القروي وكذا في المناطق المحیطة بالمدن ؛
على أساس دفاتر ,لإلسھام في تعمیم التعلیم,االعتماد على المنظمات غیر الحكومیة ذات الخبرة التربویة -د  

تحمالت دقیقة ؛
وذلك بالتغلب عل ى العقب ات الت ي مازال ت تح ول      ,ي البواديبذل مجھود خاص لتشجیع تمدرس الفتیات ف      -ھـ 

م ع تعبئ ة   ,ویتعین ف ي ھ ذا اإلط ار دع م خط ة التعم یم بب رامج محلی ة إجرائی ة ل صالح الفتی ات                  .دون ذلك 
الشركاء كافة، وخاصة المدرسین والمدرسات واألسر والفاعلین المحلیین ؛

تبارھا مؤسسة عمومی ة، م ع ص الحیة اعتم اد ص یغ بدیل ة       إعطاء  المدرسة ھامش  المرونة والتكیف باع       -و 
كلما كانت الظروف الجغرافیة واالقتصادیة واالجتماعیة للموق ع وال سكان عائق ا أم ام المدرس ة االبتدائی ة         

العادیة ؛
 تمكین المدرسة الجماعی ة  م ن ترجم ة  تع ددیتھا ف ي مختل ف  العناص ر المكون ة للتعل یم م ن اس تعماالت               -ز 

ش ریطة  ,وحف ز اآلب اء واألطف ال والم ربین    ,البرامج والمناھج البیداغوجیة والوسائل الدیداكتیكیة الزمن و 
.التمسك باألھداف المتوخاة إلصالح التعلیم

على الرفع التدریجي م ن ن سبة األش خاص ذوي الم ؤھالت      ,خالل العشریة الوطنیة للتربیة والتكوین    ,یتم العمل -30
وذلك في , على األقل50% حالیا  إلى   20%ا على سوق الشغل المشكلین ما یقرب من           المھنیة الوافدین سنوی  

.2010أفق عام 

:یتم على الخصوص ,ولبلوغ ھذا الھدف

بخصوص ت شجیع التم رس والتك وین بالتن اوب ب ین      , من المیثاق51 إلى 49تطبیق التوجھات الواردة في المواد      -أ  
:ن أجل وذلك م,المدرسة والمقاولة

  وص  وال  إل  ى 2001-2000 ش  اب برس  م ال  دخول المدرس  ي  10000أن ی  ستفید م  ن التك  وین ب  التمرس ،
 شاب سنویا في أفق الخمس سنوات الالحقة ؛50000

   وص  وال إل  ى  2001-2000 ش  اب برس  م ال  دخول المدرس  ي   12000أن ی  ستفید م  ن التك  وین بالتن  اوب ،
.ة شاب سنویا في أفق الخمس سنوات الالحق30000

من مجموع تالمی ذ التعل یم الث انوي     ,تقویة التوجیھ إلى الشعب العلمیة والتقنیة والمھنیة لتستقبل على األقل الثلثین          -ب 
.استنادا إلى التوجھات التي ینص علیھا المیثاق,في أفق السنوات الخمس القادمة,وطلبة التعلیم العالي

محاربة األمیة التربیة غیر النظامیة و:الدعامة الثانیة 

محاربة األمیة
تعد محاربة األمیة إلزاما اجتماعی ا للدول ة وتمث ل ع امال مح ددا للرف ع م ن م ستوى الن سیج االقت صادي بواس طة             –31

.تحسین مستوى الموارد  البشریة لمواكبة تطور الوحدات اإلنتاجیة

، على أن تتوصل 2010 في أفق عام %20 من یضع المغرب لنفسھ كھدف تقلیص النسبة العامة لألمیة إلى أقل
.2015البالد إلى المحو شبھ التام لھذه اآلفة في أفق 
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عل ى أس اس    ,یب ذل مجھ ود ش امل ف ي ھ ذا المج ال           ,واعتبارا لجدوى االستراتیجیة الوظیفی ة ف ي محارب ة األمی ة          
:إعطاء األسبقیة للفئات اآلتیة 

ال  ذین غالب  ا م  ا ت  رتبط مح  افظتھم عل  ى ش  غلھم بم  دى تط  ویر  ,ع  ات اإلنت  اجفئ  ة الع  امالت والعم  ال األمی  ین بقطا-أ  
 ف  ي المائ  ة م  ن ال  شغیلة المغربی  ة     50وھ  م یمثل  ون حالی  ا   ,و بالت  الي تح  سین م  ردودیتھم وإنت  اجیتھم   ,كفای  اتھم

بالقطاعات المنتجة ؛
ال سیما في الوسط ,صوص األمھاتومن بینھم  على الخ,فئة الراشدین الذین ال یتوافرون على شغل قار ومنتظم-ب 

القروي وشبھ الحضري ؛
ال ذین ل م یتمكن وا م ن االلتح اق بالمدرس ة أو       , س نة م ن العم ر     20البالغین أق ل م ن      ,فئة الشباب في سن التمدرس    -ج

مما ارتد بھ م إل ى األمی ة ؛ وتحت اج ھ ذه الفئ ة لفرص ة دراس یة         ,الذین اضطروا إلى االنقطاع عنھا في سن مبكرة      
.نیة في إطار التربیة غیر النظامیةثا

,ینبغي أن تأخذ برمجة عملیات محاربة األمیة بعین االعتبار ما تتطلبھ كل من ھذه الفئات من بیداغوجیة خاصة–32
ـ ـاصة  بك ل فئ ة    ,ومالئمة لسنھا ولحالتھا االجتماعیة والمھنیة   ـ ـن حی ث    ,وبالتالي وضع مخطط ات خــ س واء مـ

.توى أو طرق التدریب واالتصال أو مواقیت الدروسالتنظیم أو المح

تمك  ین الم  ستفیدین م  ن بل  وغ أھ  داف بیداغوجی  ة    ,تت  وخى ب  رامج محارب  ة األمی  ة، ض  من اس  تراتیجیة وظیفی  ة   
ق صد الرف ع م ن    ,تسمح لھم بتحسین درجة تمكنھم من عملھم أو باالندماج في برامج للتكوین المستمر  ,ومعرفیة

تھم المھنیة ؛ و بالت الي تح سین إنت اجیتھم وم ردودیتھم، مم ا ی نعكس إیجابی ا عل ى حی اتھم          مستوى كفایتھم ومھار 
.الشخصیة وعالقاتھم المجتمعیة وتربیة أطفالھم وتدبیر حیاتھم العملیة

 العم ال  أي, أ31المشار إلیھا في المادة ,للقیام بعملیة وطنیة شاملة لمحاربة األمیة الوظیفیة بالنسبة للفئة األولى     -33
لل سعي  ,عل ى ال صعید الجھ وي والمحل ي    ,والعامالت، ینبغي إشراك المشغلین، عبر الغرف و الجمعیات المھنیة   

20 في المائة حالی ا إل ى أق ل م ن     50في أفق السنوات العشر  المقبلة إلى تقلیص نسبة األمیة وسط ھذه الفئة من      
ووض ع  ,كانات المتوافرة من مدارس ومراكز ومعاھد     ویتطلب بلوغ ھذا الھدف توظیف مختلف اإلم      .في المائة   

.وكذا تكوین المكونین في مجال البیداغوجیة الوظیفیة لمحو األمیة,الكتب المالئمة

وال سیما األمھات، ینبغي أن تكون أنشطة محارب ة  ,بالنسبة للراشدین الذین ال یتوافرون على شغل قار و منتظم     -34
نمی  ة القروی  ة أو تنمی  ة المن  اطق ش  بھ الح  ضریة، عل  ى أن تك  ون أداة داعم  ة لھ  ذه       األمی  ة مرتبط  ة بعملی  ات الت 

وت دبیر  ,وتربی ة لألطف ال  ,ومرتبط ة بمھ ام الم ستفیدین ف ي الحی اة العملی ة م ن ص حة إنجابی ة ووقائی ة           ,العملیات
.لشؤون األسرة

ینبغ ي العم ل عل ى إص دار      ,المثابرةوتسھیال للتواصل بین المستفیدین من برامج محاربة األمیة وحفزھم على       -35
وبالت الي  ,وتحبیب القراءة والمطالع ة إل یھم  ,نشرات إعالمیة مبسطة لإلسھام في تثقیف ھذه الفئة من المواطنین       

.تنمیة فضولھم المعرفي

تك ون بمثاب ة ص لة وص ل ب ین المك ونین       ,كما ینبغي العمل على إصدار مجلة متخصصة ف ي بیداغوجی ة الكب ار        
والتعری  ف باإلنج  ازات  ,ق  صد بل  ورة التج  ارب الرائ  دة  ,احثین وال  ساھرین عل  ى ب  رامج محارب  ة األمی  ة   والب  

والمشاكل التي یواجھونھا وبطرق التغلب علیھا، وكذا فتح آف اق البح ث و ال درس واالجتھ اد ف ي ك ل م ا یتعل ق                       
.بھذا النظام التربوي الخاص

التربیة غیر النظامیة 

یل  زم وض ع برن  امج وطن  ي ش امل للتربی  ة غی  ر   ,عین غی ر المتمدرس  ین أو المنقطع  ین ع ن الدراس  ة  بالن سبة للی  اف -36
 س نة م ن العم ر، وذل ك قب ل م تم الع شریة         16 إلى   8یھدف إلى محو أمیة الیافعین والبالغین من        ,النظامیة وتنفیذه 
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ھم فرصة ثانیة لالندماج أو إعادة ویلزم السعي إلكسابھم المعارف  الضروریة وإعطائ.الوطنیة للتربیة والتكوین 
.وذلك بوضع جسور تسمح لھم بااللتحاق بھذه األسالك,االندماج في أسالك التربیة والتكوین

ویعالج ,وتجدر إفادة ھذه الفئة ببرامج تعلیمیة مكثفة حسب تنظیم بیداغوجي یأخذ بعین االعتبار خاصیاتھا
.زوفھا المبكر عنھااألسباب التي حالت دون دخولھا المدرسة أو ع

الالمركزیة والشراكة في التربیة غیر النظامیة وفي محو األمیة
:    لتحقیق الغایة المذكورة أعاله،  ینبغي تبني استراتیجیة وطنیة متماسكة قوامھا -37

   م   ع اعتم   اد ,دع  م الھیئ   ات الوطنی   ة لمحارب   ة األمی  ة المكلف   ة بتخط   یط الب   رامج واإلش  راف عل   ى إنجازھ   ا
المركزیة والال تمركز في  اإلنجاز  بتشجیع الشراكة المحلیة بین جمیع المتدخلین ؛ ال

   م ع  ,والفعالی ات المحلی ة  ,والمنظمات غیر الحكومیة المعنی ة ,تعبئة المدارس والمؤسسات التعلیمیة والتكوینیة
لى الصعیدین المحل ي  رصد االعتمادات ووضع الھیاكل وإحداث اآللیات الالزمة إلنجاز ھذا العمل الوطني ع 

.والجھوي

دور اإلعالم المرئي في التربیة غیر النظامیة وفي محاربة األمیة 

تخ  صص التلف  زة المدرس  یة ج  زءا م  ن برامجھ  ا لمحارب  ة األمی  ة وللتربی  ة غی  ر النظامی  ة وذل  ك ببرمج  ة دروس -38
وینبغ ي لھ ذه  القن اة أن    . تلقین دروسھمیعتمد علیھا المدرسون والمكونون في,وتداریب تكمیلیة حافزة و تثقیفیة   

.للوقوف على المنجزات وطرق التغلب على الصعوبات,تعرف بالتجارب الرائدة والناجحة

وال ساھرین عل ى    ,تنظم مباریات سنویة بین مختلف الفئات والجھات لحفز المستفیدین من برامج محاربة األمیة            -39
 وابتك ار وس ائل تربوی ة ودعام ات        ,لفردی ة والمدرس یة المتخص صة     مع تخصیص جوائز لإلنج ازات ا     ,تأطیرھا

.سمعیة بصریة خاصة بتربیة  الكبار

السعي إلى تالؤم أكبر بین النظام التربوي والمحیط االقتصادي:الدعامة الثالثة 

ـ  ـوین    ,تت  سم ك  ل ال  سیرورات التربوی  ة  -40 ـ  ـتربیة والتكـ ـ  ـدھا المدرس  ي  إل  ى جان  ب  ,وم  ن ث  م ك  ل مؤس  سات الـ بعـ
:وسیطبق ھذا المبدأ وفق منھج تدریجي تتحدد سبلھ كما یلي .بجانب عملي معزز,واألكادیمي أو النظري

تدعیم األشغال الیدویة و األنشطة التطبیقیة في جمیع مستویات التعلیم األولي واالبتدائي واإلعدادي ؛
     بما ف ي ذل ك الج امعي   ( المنسقة بین بنیات التعلیم العام إقامة تعاون یرتكز على اقتسام المسؤولیة وممارستھا(

بغی  ة االس  تغالل الم  شترك و األمث  ل للتجھی  زات والمختب  رات والم  شاغل    ,والتعل  یم التقن  ي والتك  وین المھن  ي 
  من ھذا المیثاق ؛159 و 158المتوافرة طبقا  للمادتین 

          تكوینی ة والمق اوالت والتعاونی ات والح رفیین     تشجیع التعاون عل ى أوس ع نط اق ب ین المؤس سات التربوی ة و ال
   أسفلھ م ع ض مان ت وافر      51 إلى   49في إطار عقود للتمرس والتكوین بالتناوب وفق المواد         ,بالمدن والقرى 

الشروط البیداغوجیة المطلوبة ؛
قنيانفتاح مؤسسات التربیة والتكوین على عالم الشغل والثقافة و الفن والریاضة والبحث العلمي والت.

شبكات التربیة والتكوین
عل ى  ,بكیفیة تدریجیة تأخذ بعین االعتب ار توزی ع المؤس سات وطاقاتھ ا      ,تسھر السلطات المكلفة بالتربیة والتكوین    -41

ی  تم ,وترتك  ز عل  ى اتفاقی  ات وم  ساطر دقیق  ة,ن سج ش  بكات للتربی  ة والتك  وین عل  ى ال  صعیدین  المحل  ي والجھ  وي 
التربویة وتوزیعھا لجعل كل مؤسسة تقوم بما تجیده  في تكامل مع المؤس سات المرتبط ة           بموجبھا تنظیم األنشطة    

.بھا أو المجاورة لھا
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على تكلی ف مؤس سات التعل یم الع ام     ,كلما أمكنھا ذلك,تتمثل الغایة الجوھریة المتوخاة من ھذه الشبكات في العمل    
قی ة وال دروس التكنولوجی ة عل ى مؤس سات التعل یم التقن  ي       وإحال ة األش غال التطبی  ,بالجوان ب النظری ة واألكادیمی ة   

.والمھني

وفق ا  ,أو الالمتمرك زة /یعھد بتسییر شبكات التربیة و التكوین المذكورة أعاله إلى السلطات التربویة الالمركزیة و    -42
2001-2000ي ویـشرع في إرسائھا ابتداء من الدخول المدرسي والجامع. من ھذا المیثاق153 إلى  144للمواد  

:مع مراعاة اإلمكانات المتاحة،  تبعا للخطوات اآلتیة ,على شكل تجارب نموذجیة

بمركز مجاور للتكوین المھني أو مراكز      ,ترتبط كل إعدادیة ما أمكن ذلك     ,على مستوى التعلیم اإلعدادي   -أ
تالمی  ذ الكت  ساب مب  ادئ  ویھ  دف ھ  ذا ال  ربط إل  ى إتاح  ة ف  رص لل  .الس  تئناس ال  شباب أو التربی  ة الن  سویة 

عل ى أن  ,إض افة إل ى المكت سبات العام ة الت ي توفرھ ا المدرس ة اإلعدادی ة              ,ومھارات تقنی ة ومھنی ة أولی ة      
,وعلى األخ ص م نھم أولئ ك ال ذین س یلتحقون مباش رة بالحی اة العملی ة          ,یستفید منھا أكبر عدد من التالمیذ     

مرورا بالتمرس داخل مقاولة كلما أتیح ذلك ؛
,أو معھ د للتكنولوجی ا التطبیقی ة   /بمركز للتأھی ل المھن ي و  ,ترتبط كل ثانویة,على مستوى التعلیم الثانوي -ب

ویھ دف ھ ذا االرتب اط إل ى تحقی ق توزی ع أمث ل        .عل ى أس اس الق رب الجغراف ي والتكام ل العلم ي والتقن ي       
س یتوجھون إل ى س لك التأھی ل     وخاص ة م نھم أولئ ك ال ذین        ,للجوانب النظریة والتطبیقیة الملقنة للمتعلمین    

المھني أو مسلك بكالوریا التعلیم التكنولوجي والمھني ؛
یمك ن ك ذلك أن یرتك ز االن دماج ب ین التخص صات و ب ین المؤس سات ب صفة          ,على مستوى التعلیم الع الي   -ج

عل  ى ش  بكات جھوی  ة ت  ربط ب  ین المؤس  سات الجامعی  ة والم  دارس العلی  ا وم  دارس المھندس  ین     ,تدریجی  ة
78ح سب المنھجی ة المقترح ة ف ي الم ادة         ,المعاھد األخرى و المدارس العلیا للتكوین لما بعد البكالوری ا         و

.من ھذا المیثاق

الممرات بین التربیة والتكوین والحیاة العملیة
تك  وین  ف  ي نھای  ة التعل  یم اإلع  دادي یمك  ن توجی  ھ التالمی  ذ غی  ر الحاص  لین عل  ى دبل  وم التعل  یم اإلع  دادي نح  و ال  -43

:یتوج  بشھادة التخصص المھني التي تخول حاملھا ,المھني

االلتحاق بسوق الشغل ؛
           عن د االقت ضاء  ,أو متابعة الدراسة للحصول على شھادة التأھیل المھني عموما بعد المرور من الحیاة العملیة,

شریطة التوافر على المواصفات المطلوبة ؛
من ھذا المیثاق73م الثانوي وفقا للشروط التي تنص علیھا المادة أو االلتحاق بالجذع المشترك للتعلی .

یت  وج ب  دبلوم التأھی  ل ,یمك  ن أن یوج  ھ التالمی  ذ الحاص  لون عل  ى دبل  وم التعل  یم اإلع  دادي إل  ى التك  وین  المھن  ي  -44
:المھني الذي یمكن من 

االلتحاق بالحیاة العملیة ؛
      ش ریطة الت وافر عل ى المواص فات        ,ور بالحی اة العملی ة عن د االقت ضاء        متابعة التكوین المھني عموما بعد الم ر

المطلوبة ؛
 ب من ھذا المیثاق75أو العودة إلى الدراسة بمسلك التعلیم التقني والمھني وفقا لما تنص علیھ المادة .

یخ  ول ,"تقن  ي"ل  وم یمك  ن أن یوج  ھ التالمی  ذ ف  ي نھای  ة التعل  یم الث  انوي إل  ى التك  وین المھن  ي للح  صول عل  ى  دب -45
:لحاملھ

االلتحاق بسوق الشغل كتقني ؛
    متابع  ة التك  وین التكنل  وجي التطبیق  ي المتخ  صص، عموم  ا  بع  د الم  رور م  ن الحی  اة العملی  ة عن  د االقت  ضاء,

.شریطة حیازة المواصفات المطلوبة في المسلك المھني المعني
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ع   ة أو مؤس   سات التك  وین الس   تكمال تك   وینھم التقن   ي  یمك  ن أن یوج   ھ الحاص   لون عل   ى البكالوری  ا إل   ى الجام  -46
:المتخصص، ویتوج بدبلوم التقني المتخصص، ویمكنھم 

االلتحاق بسوق الشغل كإطار تقني متخصص ؛
   ش ریطة الت وافر عل ى    ,عموم ا بع د الم رور م ن الحی اة العملی ة عن د االقت ضاء        ,متابعة  التكوین المھني الع الي

.المواصفات المطلوبة

بع د الج ذع الم  شترك ب التعلیم الع الي أن یتوجھ وا إل ى المعاھ  د والم دارس العلی ا للتك وین المھن  ي          ,یمك ن للطلب ة  -47
:شریطة توافرھم على المواصفات المطلوبة لیصبحوا ,والتقني بعد المرور من الحیاة العملیة عند االقتضاء

أطرا متوسطة ؛
أو أطرا علیا ؛
تكمال الدراسات الجامعیةأو العودة إلى الجامعة الس.

انفتاح المدرسة على محیطھا وعلى اآلفاق اإلبداعیة
تتعاون  مؤسسات التربیة والتكوین مع المؤسسات العمومی ة والخاص ة الت ي بإمكانھ ا اإلس ھام ف ي ت دعیم الجان ب                   -48

:التطبیقي للتعلیم وذلك بـ  

تبادل الزیارات اإلعالمیة واالستطالعیة ؛
معدات والوسائل الدیداكتیكیة ؛تنویع ال
تنظیم تمارین تطبیقیة وتداریب توافق سن المتعلمین ومستواھم الدراسي ؛
    كتجریب منتجات أو خدمات أو تجھیزات أو طرائق تكنولوجیة(التعاون على تنظیم أنشطة تربویة وتكوینیة,

).أو إبداع و عرض أعمال مسرحیة أو موسیقیة أو تشكیلیة  أو غیر ذلك

التمرس والتكوین بالتناوب
وی ستغرق س نة إل ى ث الث      ,یقصد بالتمرس التكوین الذي یتم أساسا داخل المقاولة بنسبة الثلثین أو أكث ر م ن مدت ھ                -49

.ویرتكز على عالقة تعاقد بین المشغل والمتعلم أو ولي أمره الشرعي,سنوات
:ینظم التمرس أساسا على مستویین 

إذ یھدف التمرس إلى تمكین التالمیذ المتوجھین إلیھ من ,بتدئ في أواخر التعلیم اإلعدادي  أثناء مرحلة ت  -أ
 م ن ھ ذا   51 و50وفق ما ج اء ف ي الم ادتین    ,قبل التخرج باتجاه الحیاة العملیة    ,اكتساب تخصص مھني  

المیثاق ؛
م ن اكت ساب مھ ارات    على مستوى سلك التأھی ل المھن ي إذ یھ دف التم رس إل ى تمك ین م ن یتوج ھ إلی ھ               -ب

.مھنیة والتأقلم مع واقع الشغل

م ع احتف اظ المتعلم ین    ,یتم التكوین بالتناوب بكیفیة متوازنة على العموم بین المقاول ة ومؤس سة التربی ة والتك وین               -50
,وینظم ھذا النمط من التكوین بموجب اتفاقیات للشراكة یتم تشجیعھا و تطویرھا على جمیع المستویات.بوضعھم

.من المدرسة اإلعدادیة إلى التعلیم العالي

ف ي إط ار ش راكة منظم ة     ,یشجع التكوین بواسطة التمرس و التكوین بالتناوب  بین المقاولة ومؤسسة التربیة و التكوین   -51
ح ة  وب ین غ رف الفال  ,ومستدیمة بین السلطات المكلفة بالتربی ة والتك وین عل ى األص عدة المركزی ة والجھوی ة والمحلی ة         

,وتشتمل المقتضیات التشریعیة المتعلق ة ب التمرس     .والصناعة التقلیدیة والتجارة والصناعة وكل الھیئات المھنیة المعنیة       
على مقت ضیات  ,وكذا التنظیمات المتعلقة بالتكوین بالتناوب  ,سواء بصفة خاصة أو في إطار قوانین الشغل بصفة عامة         

:مالئمة لتحقیق األھداف اآلتیة 
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والعنایة بھما تخطیطا وتسییرا ,في التمرس والتكوین بالتناوب,اإلسھام الفعال للشركاء المذكورین أعاله    -أ
وتقویما على المستوى الجھوي واإلقلیمي والمحلي ؛

تقاس  م الم  سؤولیة والعم  ل المن  سق المت  ضامن ب  ین مؤس  سات التربی  ة والتك  وین ومق  اوالت االس  تقبال ف  ي   -ب
واإلش  راف عل  ى التك  وین والت  درج البی  داغوجي وتق  ویم     , وتوزی  ع مناص  ب التم  رس  ,مج  االت التنظ  یم 

المكتسبات المھنیة لكل متمرس أو متدرب في إطار التكوین بالتناوب ؛
,تح  ت م سؤولیات الدول  ة م ن أج  ل حمای  ة المتمرس ین والمت  دربین بالتن  اوب   ,وض ع نظ  ام خ اص للت  أمین  -ج

,تقبال ضد األخطار المرتبطة مباشرة بھ ذین النمط ین م ن التك وین         وكذلك حمایة تجھیزات مقاوالت االس    
.وذلك من أجل إشاعة الثقة الضروریة لتطویرھما

التكوین المستمر 
ومواكبتھا في س یاق عولم ة االقت صاد     ,یعد التكوین المستمر عامال أساسیا لتلبیة حاجات المقاوالت من الكفایات         -52

وأنماط اإلنت اج والتنظ یم     , اعتماد نھج تنمیة المؤھالت تبعا للتطورات التكنولوجیة       وتمكینھا من ,وانفتاح الحدود 
وبالت الي تی سیر المحافظ ة عل ى مناص ب      ,كما یعد عنصرا مسھما في ض مان تناف سیة الن سیج اإلنت اجي           .الجدیدة

.لمینمما یفضي إلى تحسین الظروف االقتصادیة واالجتماعیة للمتع,الشغل وفتح آفاق مھنیة أخرى

یتع  ین دع  م دینامی  ة االس  تثمار ف  ي مج  ال ,واعتب  ارا للتط  ور الحاص  ل ف  ي ھ  ذا المج  ال خ  الل ال  سنوات األخی  رة
.وكذا تحسیس األفراد بحقوقھم وواجباتھم في مجال التكوین المستمر,الموارد البشریة داخل المقاوالت

نظام (تي ھي قید التوظیف أو المھددة بفقد وظائفھا یعنى نظام التكوین المستمر بجمیع المجموعات، سواء تلك ال-53
.التحویل یجب تطویر أنماط مختلفة م ن التك وین الم ستمر ك ي ی شمل م أجوري المق اوالت            ,ومن ھذا المنطلق  )

وك  ذا المجموع  ات الت  ي تع  اني م  ن التھم  یش أو  ,وم  وظفي اإلدارات والجماع  ات المحلی  ة,العمومی  ة والخاص  ة
.النقص في التأھیل

إرس اء  ,یتطلب تنوع القطاعات المھنیة وخصوصیات كل قط اع م ن حی ث تنمی ة الكفای ات المرتبط ة بك ل مھن ة                 -54
.نظام تعاقدي للتك وین الم ستمر  ی تالءم م ع ك ل ش عبة مھنی ة عل ى الم ستوى ال وطني وعل ى الم ستوى الجھ وي                      

اد المكت سبات یمك ن م ن اإلش راك        كما یحدث نظام العتم     ,وتولى عنایة خاصة لحاجات العالم القروي والفالحي      
.التدریجي للقطاعات المھنیة في تدبیر حاجاتھا من الكفایات

یرتكز نظام التكوین المستمر على عملیات متنوعة األشكال تتجلى في ضبط حصیلة الكفایات التي تمكن المتعلم –55
:وتحدید حاجاتھ في مجال التكوین ,من إثبات مكتسباتھ  المھنیة

ال ذین ل م ی ستفیدوا م ن تك وین أساس ي م نظم          ,من لدن األش خاص ذوي التجرب ة      ,ب كفایات مھنیة جدیدة   اكتسا
ورسمي ؛

 تكییف مھارات المستخدمین المتوافرین على كفایات ومؤھالت معترف بھا من لدن المقاوالت أو اإلدارة، مع
تحیین ھذه المھارات ؛

     على شھادات مھنیة من اكتساب كفایات ذات مستوى عال    إنعاش مھني یمكن العمال والمستخدمین الحاصلین 
؛

إعادة للتكوین تمكن المستفیدین من التأقلم مع التحوالت الطارئة في أنماط وتقنیات اإلنتاج.

یتمفصل نظام التكوین المستمر بناء على منطق السوق الذي یع د وح ده القم ین بمواكب ة حاج ات المق اوالت م ن                      -56
ویشجع ھذا النظام مؤسسات التربیة والتكوین على اندماج أقوى ف ي مج ال ال شراكة م ع      . فعالة الكفایات بطریقة 

كم  ا یحف  ز عل  ى تنمی  ة وح  دات للتك  وین الم  ستمر واالست  شارة عل  ى م  ستوى الجمعی  ات     .المق  اوالت واإلدارات
.المھنیة،  وییسر كذلك  االعتراف بموقع العمل كمجال للتكوین

ك وین الم ستمر م ن حی ث التوجی ھ والتق ویم بتع اون وثی ق ب ین ك ل م ن الدول ة والغ رف               وسیتحقق ضبط نظام الت   
خاص  ة فیم  ا یتعل  ق بتك  وین المك  ونین ,المھنی ة والم  أجورین، وترص  د م  وارد ل  دعم الف  اعلین ف  ي مج ال التك  وین  

.وبمصیر ھندسة التكوین المستمر
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لیات الموجودة یتسم بروح التعبئة ومبادرة الشخصیة،    یستند إصالح نظام التكوین المستمر على قانون یعتمد اآل        -57
بتوفیر رصید زمني تكویني یتم تدبیره في إطار مھني،  بناء عل ى اتفاقی ات جماعی ة تھ م جمی ع ال شعب المھنی ة                      

:وسیحدد ھذا القانون أساسا .یتفاوض علیھا الشركاء االجتماعیون

حق وواجب التكوین مدى الحیاة ؛
اعتمادا على كشف لحصیلة الكفایات ؛, واالعتراف بالمكتسباتصالحیة التأھیالت
إدماج مفھوم اقتصاد الزمن والتكوین في السیرورة المھنیة ؛
التكوین التناوبي لألشخاص الذین ھم  قید التشغیل ؛
    الكلف ة المباش رة   (المخص صة  لتموی ل عملی ات التك وین          )بم ا فیھ ا إس ھام ا لم أجورین        (اإلجراءات والم وارد ،

؛)…واألجور
من أجل توقع متطلبات القطاع المنتج من الكفایات,آلیات رصد الحاجات في مجال التكوین المستمر.

تمنح لتشجیع عملی ات التك وین الم ستمر م وارد ق ارة مكون ة م ن معون ات الدول ة وم ن ج زء م ن رس م التك وین                       -58
. من الدولة والمشغلین والمأجورینوتشرف على تدبیر ھذه الموارد لجنة ثالثیة تتكون.المھني

.وتشكل ھذه الموارد دعامة لمواكبة حاجات المقاوالت في القطاعات ذات الطبیعة االستراتیجیة

 ف  ي المائ  ة م  ن مجم  وع العم  ال والم  ستخدمین  20تبل  ور آلی  ات للتك  وین الم  ستمر ف  ي أف  ق بل  وغ ھ  دف إش  راك  -59
وستولى عنایة متمیزة للحاجات  المتعلق ة بالمق اوالت ال صغرى     .تمروالموظفین سنویا، في عملیة التكوین المس     

.والمتوسطة

التنظیم البیداغوجي:الثاني المجال 

إعادة الھیكلة وتنظیم أطوار التربیة والتكوین:الدعامة الرابعة 

عل  ى أن ت  تم بلورتھ  ا  ,24تح  دد فیم  ا یل  ي مكون  ات ھیكل  ة النظ  ام الترب  وي المغرب  ي الم  شار إلیھ  ا ف  ي الم  ادة        -60
: من ھذا المیثاق وما یلیھا 154وإرساؤھا  تبعا لما تنص علیھ المادة 

              عل ى  ,تتضمن الھیكلة التربویة الجدیدة كال م ن التعل یم األول ي واالبت دائي واإلع دادي والث انوي والتعل یم الع الي
مستویات ؛أساس الجذوع المشتركة والتخصص التدریجي والجسور  على جمیع ال

  عن  دما یك  ون تعم  یم التعل  یم اإللزام  ي ق  د حق  ق تق  دما بین  ا، س  تحدد ال  روابط التالی  ة، عل  ى م  ستویین البی  داغوجي
:واإلداري 

، م دتھا ثم  ان  "االبت  دائي"دم ج التعل یم األول  ي والتعل یم االبت دائي لت  شكیل س یرورة تربوی  ة من سجمة ت سمى        -
ي سیشمل التعلیم األولي، والسلك األول من االبتدائي، من السلك األساسي الذ:سنوات وتتكون من سلكین     

جھة، والسلك المتوسط الذي سیتكون من السلك الثاني لالبتدائي، من جھة ثانیة ؛
، وم دتھا س ت   "الث انوي "دمج التعلیم اإلعدادي والتعل یم الث انوي، لت شكیل س یرورة تربوی ة متناس قة ت سمى           -

.ادي وسلك الثانوي التأھیليسنوات، ویتكون من سلك الثانوي اإلعد
 من ھذا المیثاق88یعنى بھیكلة التعلیم األصیل وفق محتوى المادة .

التعلیم األولي واالبتدائي

:یرمي التعلیم األولي واالبتدائي إلى تحقیق األھداف العامة اآلتیة -61

مبك  رة، للنج  اح ف  ي م  سیرھم من  ذ س  ن ,ض  مان  أق  صى ح  د م  ن تك  افؤ الف  رص لجمی  ع األطف  ال المغارب  ة-أ 
بما في ذلك إدماج المرحلة المتقدمة من التعلیم األولي ؛,الدراسي وبعد ذلك في الحیاة المھنیة
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:تیسیرا لما یلي ,ضمان المحیط والتأطیر التربویین القمینین بحفز الجمیع–ب 
التفتح الكامل لقدراتھم ؛
 اإلن  سانیة األساس  یة لی  صبحوا م  واطنین معت  زین بھ  ویتھم وبت  راثھم   الت  شبع  ب  القیم الدینی  ة والخلقی  ة والوطنی  ة و

وواعین بتاریخھم ومندمجین فاعلین في مجتمعھم ؛
إن –ت  ي تمك  ن م  ن إدراك  اللغ  ة العربی  ة والتعبی  ر م  ع االس  تئناس ف  ي البدای  ة   لاكت  ساب المع  ارف والمھ  ارات ا 

 باللغات واللھجات المحلیة ؛-اقتضى األمر ذلك 
لوظیفي بلغة أجنبیة أولى ثم لغة أجنبیة ثانیة وفق محتوى الدعامة التاسعة الخاصة باللغات ؛التواصل ا
والكفایات التي تنمي استقاللیة المتعلم ؛,استیعاب المعارف األساسیة
مما یجعل من الناشئة أشخاصا نافعین,التمكن من المفاھیم ومناھج التفكیر والتعبیر والتواصل والفعل والتكیف,

قادرین على التطور واالستمرار في التعلم طیلة حیاتھم بتالؤم تام مع محیطھم المحلي والوطني والعالمي ؛
مرتبطة مباشرة بالمحیط االجتماعي واالقتصادي للمدرسة,اكتساب مھارات تقنیة و ریاضیة و فنیة أساسیة.

 على أن یشمل ھذا األخیر سلكین كم ا ت نص علی ھ الم واد     یتم تدریجیا الربط بین التعلیم األولي والتعلیم االبتدائي      -62
.التالیة

وتھ  دف ھ  ذه .األطف  ال ال  ذین یت  راوح عم  رھم ب  ین أرب  ع س  نوات كامل  ة وس  ت س  نوات  ,األول  ي ب  التعلیم یلتح  ق-63
ماعی ة  الدراسة خالل عامین إلى تیسیر التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقیق استقاللیتھ وتن شئتھ االجت    

:وذلك من خالل 

تنمیة مھاراتھ الحسیة الحركیة والمكانیة والزمانیة والرمزیة والتخیلیة والتعبیریة ؛
تعلم القیم الدینیة والخلقیة والوطنیة األساسیة ؛
 ؛)ولعب األدوار واإلنشاد والموسیقى,كالرسم والتلوین والتشكیل(التمرن على األنشطة العملیة والفنیة
 مع االستئناس باللغة ,التحضیریة للقراءة والكتابة باللغة العربیة خاصة من خالل إتقان التعبیر الشفوياألنشطة

.األم لتیسیر  الشروع في القراءة والكتابة باللغة العربیة


تقالی  ة وب  صفة ان.األول  ي بم  ا فی  ھ الكتاتی  ب القرآنی  ة  األطف  ال الواف  دون م  ن التعل  یم  بالمدرس  ة االبتدائی  ةیلتح  ق -64
یستغرق التعلم بالمدرسة .األطفال الذین لم یستفیدوا من التعلیم األولي والذین بلغوا ست سنوات كاملة من العمر    

.االبتدائیة ست سنوات موزعة على سلكین

ویھ  دف باألس  اس إل  ى ت  دعیم مكت  سبات التعل  یم األول  ي      .ی  دوم س  نتین ,ال  سلك األول م  ن المدرس  ة االبتدائی  ة   -65
یمتلك  ون قاع  دة موح  دة ومتناس  قة م  ن   ,وذل  ك لجع  ل ك  ل األطف  ال المغارب  ة عن  د بل  وغ س  ن الثامن  ة   ,ھاوتوس  یع

.مكتسبات التعلم تھیئھم جمیعا لمتابعة األطوار الالحقة من التعلیم

ف إن ال سلك األول م ن المدرس ة     ,وباإلضافة إلى تعمیق سیرورة التعل یم والتن شئة المنطلق ة من ذ المدرس ة األولی ة            
:بتدائیة یسعى إلى تحقیق ما یلي اال

اكتساب المعارف والمھارات األساسیة للفھم والتعبیر الشفوي والكتابي باللغة العربیة ؛
التمرن على استعمال لغة أجنبیة أولى ؛
اكتساب المبادئ للوقایة الصحیة ولحمایة البیئة ؛
تفتق ملكات الرسم والبیان واللعب التربوي ؛
ف  اھیم اإلجرائی  ة للتنظ  یم والت  صنیف والترتی  ب خ  صوصا م  ن خ  الل الت  داول الی  دوي لألش  یاء    التم  رن عل  ى الم

الملموسة ؛
تملك قواعد الحیاة الجماعیة وقیم المعاملة الحسنة والتعاون والتضامن.

.التالمیذ المنتقلون من السلك األولبالسلك الثاني من المدرسة االبتدائیة یلتحق  -66
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اس تكمال تنمی ة   ,  أع اله 65لك الثاني خالل مدة أربع س نوات، إض افة إل ى م ا ورد ف ي الم ادة               یستھدف الس -أ 
:مھارات األطفال واإلبراز المبكر لمواھبھم مما یتعین معھ ما یلي 

في المجاالت الدینیة والوطنیة والخلقیة ؛,تعمیق وتوسیع المكتسبات المحصلة خالل السلكین السابقین
لفھم والتعبیر باللغة العربیة الضروریة لتعلم مختلف المواد ؛تنمیة مھارات ا
تعلم القراءة والكتابة والتعبیر باللغة األجنبیة األولى ؛
                         تنمیة البنیات اإلجرائی ة لل ذكاء العمل ي خ صوصا منھ ا الترتی ب والت صنیف والع د والح ساب والتوج ھ الزم اني

والمكاني وطرق العمل ؛
   والتقنیات األساس یة الت ي تنطب ق عل ى البیئ ة الطبیعی ة واالجتماعی ة والثقافی ة المباش رة          اكتشاف المفاھیم والنظم

بما في ذلك الشأن المحلي ؛,للتلمیذ
التمرن األولي على الوسائل الحدیثة للمعلومیات واالتصال واإلبداع التفاعلي ؛
على االستئناس بالسمع والنطق,یةالتمرن على االستعمال الوظیفي للغة أجنبیة ثانیة مع التركیز في البدا.

.یتوج إتمام المدرسة االبتدائیة بشھادة الدراسات االبتدائیة-ب 

:وأثناء اإلرساء التدریجي لھذه الھیكلة الجدیدة ,خالل المرحلة االنتقالیة-67

 یلتحق األطفال البالغون سن السادسة بالسلك األول من التعلیم األساسي الحالي؛-أ 
بعد مرحلة للمالحظة مدتھا ثالثة ,یتم تسریع وتیرة االرتقاء الدراسي لألطفال الذین تابعوا التعلیم  األولي–ب 

ویتضمن ھذا التسریع إمكان انتقالھم المباشر إلى مستوى أعلى في المدرسة االبتدائیة وفق شروط     ,أشھر
تربویة موضوعیة محددة ؛

وتھیئة األطفال البالغین أرب ع س نوات كامل ة لالن دماج      ,تھ وتحدیثھ وتنمیطھ  یتم تنسیق التعلیم األولي  برم     –ج 
.بموازاة إرساء أسسھ,في ھذا التعلیم  تدریجیا

التعلیم اإلعدادي
الی افعون المنتقل ون م ن المدرس ة االبتدائی ة          , التي تستغرق الدراسة بھا ثالث سنوات      بالمدرسة اإلعدادیة یلتحق  -68

ترم ي المدرس ة   ,وع الوة عل ى تعمی ق مكت سبات األط وار ال سابقة        .ادة الدراسات االبتدائیة  والحاصلون على شھ  
:اإلعدادیة إلى ما یلي 

 خصوصا من خالل التدریب على طرح المشكالت الریاضیة وحل تمارینھا ,دعم نمو الذكاء التجریدي للیافعین
وتمثل الحاالت اإلشكالیة ومعالجتھا ؛

لقوانین األساسیة للعلوم الفیزیائیة والطبیعیة والبیئیة ؛االستئناس بالمفاھیم وا
االكتشاف النشیط للتنظیم االجتماعي واإلداري على المستوى المحلي والجھوي والوطني ؛
التمرن على معرفة ممنھجة للوطن والعالم على المستوى الجغرافي والتاریخي والثقافي ؛
اطنین المغاربة وواجباتھم ؛معرفة الحقوق األساسیة لإلنسان وحقوق المو
            المرتبط ة باألن شطة االجتماعی ة واالقت صادیة        ,اكتساب الكفای ات التقنی ة والمھنی ة والریاض یة والفنی ة األساس یة

المالئمة للمحیط المحلي والجھوي للمدرسة ؛
                    واء ق صد  إنضاج الوعي بالملكات الذاتیة والتھیی ئ الختی ار التوجی ھ، وت صور وتكیی ف الم شاریع الشخ صیة س

االستمرار في الدراسة أو االلتحاق بالحیاة المھنیة؛
 خصوصا في مجاالت الفالح ة وال صناعة التقلیدی ة والبن اء ومختل ف قطاع ات       ,قدر اإلمكان ,التخصص المھني

.في أواخر ھذا السلك,بواسطة التمرس المیداني أو التكوین بالتناوب بین اإلعدادیة والوسط المھني,الخدمات

عل  ى می  دان التم  رس وعل  ى   ,عن  د االقت  ضاء,یت  وج إتم  ام التعل  یم اإلع  دادي ب  دبلوم التعل  یم اإلع  دادي ی  نص فی  ھ    -69
.التخصص التقني والمھني الذي حصلھ المتعلم

ح سب التوجی ھ ال ذي اخت اروه     ,یمكن للحاصلین على دبلوم التعلیم اإلع دادي متابع ة دراس تھم ف ي التعل یم الث انوي              -70
یظ ل بإمك انھم الترش ح م ن جدی د لمتابع ة          ,وفي حالة م ا إذا م روا مباش رة  إل ى الحی اة العملی ة               .التھموحسب مؤھ 
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متابعة وحدات ,وعند االقتضاء,واالستجابة لمعاییر القبول,شریطة ثبوت امتالكھم للمكتسبات المطلوبة,الدراسة
.المطلوبالتكوین الالزمة لتحیین معارفھم ومھاراتھم ورفعھا إلى المستوى 

التعلیم الثانوي
باإلض افة إل  ى ت دعیم مكت سبات المدرس ة اإلعدادی  ة     )الث انوي الع  ام والتقن ي والمھن ي   (التعل یم الث انوي  یت وخى   -71

تنویع مجاالت التعلم بكیفیة تسمح بفتح سـبـل جدیدة للنجاح واالندماج في الحیاة المھنیة  واالجتماعیة أو متابعة   
:ویحتوي على أنماط متعددة للتكوین .الدراسات العلیا

تكوین مھني قصیر المدى في سلك التأھیل المھني ؛
  تكوینات عامة  وتقنیة ومھنیة تنظم حسب سلكین:
سلك الجذع المشترك ومدتھ سنة واحدة ؛
 نيالمسلك العام والمسلك التكنولوجي والمھ:سلك البكالوریا مدتھ سنتان، ویتمحور حول مسلكین أساسیین.

:ویتسم ھذا السلك بالمواصفات اآلتیة ,یتوج سلك التأھیل المھني بدبلوم یحمل نفس االسم-72

ومتمكنة من القدرات األساس یة     ,قادرة على التكیف مع المحیط المھني     ,یرمي إلى تكوین ید عاملة مؤھلة     -أ 
؛لممارسة المھن ومزاولة الشغل في مختلف قطاعات اإلنتاج والخدمات 

یلتحق بھذا السلك المتعلمون الحاصلون على دبلوم التعلیم اإلعدادي والمتوافرون على ال شروط الخاص ة          -ب 
كما یلتحق بھ التالمیذ أو العمال غیر الحاصلین على ھ ذا ال دبلوم ش ریطة             ,بكل مسلك من مسالك التكوین    

ز ، ی ؤھلھم لمتابع ة دراس تھم بھ ذا          توافرھم على حصیلة الكفایات المطلوبة ومتابعة تكوین م سبق أو م وا           
السلك ؛

م  دة س  نة أو س  نتین ,تبع  ا  للم  سالك وح  سب ح  صیلة الكفای  ات  المطلوب  ة م  ن المتعلم  ین,یمت  د ھ  ذا ال  سلك-ج 
.تتخللھا كلما أمكن تداریب في عالم الشغل

.اإلعداديیلتحق بالجذع المشترك التالمیذ الحاصلون على دبلوم التعلیم -73
,ومج  زوءات اختیاری  ة,ھ  ذا ال  سلك مجموع  ة م  ن المج  زوءات التعلیمی  ة المطل  وب توافرھ  ا  ل  دى الجمی  ع ق  وام 

:وترمي أھدافھ إلى  

                تنمیة مستوى كفایات  البرھان والتواصل والتعبیر وتنظیم العمل والبحث المنھجي عند جمیع المتعلمین ودعمھ
وتحسینھ ؛

     ومع مستجدات المحیط الثقافي والعلمي ,المتطلبات المتغیرة للحیاة العملیةتنمیة قدرات التعلم الذاتي والتأقلم مع
.والتكنولوجي والمھني

ت  ستغرق م  دة الدراس  ة بھ  ذا ال  سلك س  نة واح  دة یلق  ن المتعلم  ون خ  الل ش  طرھا األول مج  زوءات م  شتركة ث  م      
وجی ھ األن سب،  م ع إمك ان        مجزوءات تؤھلھم للت  ,بمساعدة المستشارین في التوجیھ   ,یختارون في الشطر الثاني   

.توجیھھم المتدرج أو إعادة توجیھھم خالل السلك

ف ي إط ار الج ذع      ,یكیف الحد األدنى من الوحدات التعلیمیة المطلوب متابعتھا من ل دن المتعلم ین بھ ذه األس الك                
م ن  ,عل ى أس اس التمیی ز الت دریجي ب ین حاج ات ك ل م تعلم              ,سواء من حیث نوع الوحدات أو ع ددھا       ,المشترك

.حیث مستوى مكتسباتھ وحسب میولھ وتوجھھ الالحق

مسلك التعلیم التكنول وجي والمھن ي وم سلك التعل یم     :ویشتمل على مسلكین أساسیین ,یمتد سلك البكالوریا سنتین -74
.وإن كل شعبة تتكون من مواد أساسیة وأخرى اختیاریة.علما بأن كل مسلك یضم مجموعة من الشعب,العام

:بالسمات اآلتیة یتسم مسلك التعلیم التكنولوجي والمھني -75
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  إل ى تك وین      73الم ذكور ف ي الم ادة       ,باإلضافة إلى األھ داف العام ة للج ذع الم شترك         ,یسعى ھذا المسلك  –أ 
مت  وافرة عل  ى الق  درات العلمی  ة والتقنی  ة ال  ضروریة لممارس  ة مھ  ام التطبی  ق        "متمكن  ة"تقنی  ین وأط  ر  
وفي ك ل القطاع ات االقت صادیة واالجتماعی ة         ,في مختلف مجاالت اإلنتاج والخدمات    ,وسطوالتأطیر المت 

والفنیة والثقافیة ؛
والمت وافرین عل ى ش روط االلتح اق الخاص ة بك ل       ,یفتح في وجھ المتعلمین القادمین من الجذع المشترك     -ب 

اغبین ف ي است ـئناف دراس تھم بع د      أو الحاصلین على دبلوم التأھیل المھن ي وال ر        ,شعبة من شعب التكوین   
عل ى أس اس   ,وس یكون عل ى ھ ؤالء اس تكمال وح دات التك وین ال ضروریة       .قضاء مدة ف ي الحی اة العملی ة       

واألھداف الخاص ة بك ل تخ صص م ن تخص صات البكالوری ا       ,تقویم دقیق لمؤھالتھم ومكتسباتھم السابقة  
التقنیة والمھنیة ؛

وتتوج ببكالوریا التعلیم التقني والمھني التي تمك ن م ن االلتح اق    ,نتینتستغرق الدراسة في ھذا المسلك س   -ج 
:

بالحیاة العملیة مباشرة ؛
بناء على دراسة ملف الترشیح ؛,أو بمعاھد تكوین التقنیین المختصین التابعة وغیر التابعة للجامعة
باألقسام التحضیریة للمدارس الكبرى المتخصصة ؛
  إذا ت م اس تیفاء ش روط القب ول بھ ذه المؤس سات           ,ع احتمال المرور من الحی اة العملی ة       م,أو بالدراسات الجامعیة.

.استكمال الكفایات المسبقة المطلوبة من لدن المؤسسات المعنیة,ویتم عند االقتضاء
.تنظم تداریب عملیة بالمقاوالت لمدة شھر واحد عند نھایة كل سنة من السنتین األولیین-د 

: بما یلي لك التعلیم العاممسیتسم -76

إلى تزوید , أعاله73إضافة إلى األھداف العامة للجذع المشترك المذكورة في المادة          ,یرمي ھذا المسلك  -أ
ی ؤھلھم لمتابع ة   ,المتعلمین ذوي المؤھالت الضروریة بتك وین علم ي أو أدب ي أو اقت صادي أو اجتم اعي               

لنجاح ؛دراسات جامعیة بأكبر قدر ممكن من حظوظ ا
یلتحق بھذا السلك المتعلمون القادمون  من الجذع المشترك والمستجیبون لشروط االلتحاق بكل شعبة من -ب 

علم  ا ب  أن ع  ددا م  ن الج  سور س  یتیح إمك  ان إع  ادة ت  وجیھھم كلم  ا دع  ت         ,ال  شعب الكب  رى للتخ  صص  
خالل الدراسة بالتعلیم الثانوي ؛,الضرورة

 سنتین بعد الجذع الم شترك وتت وج ب ـبكالوریا التعل یم الع ام الت ي تمك ن م ن          تستغرق الدراسة بھذا المسلك   -ج 
:االلتحاق 

باألقسام التحضیریة للمدارس الكبرى المتخصصة ؛
شریطة االستجابة لمواصفات االلتحاق المطلوبة وشروطھ,أو بالجامعات أو المؤسسات العلیا المختصة.

التعلیم العالي
وم  دارس المھندس  ین ,والمؤس  سات والكلی  ات المتخص  صة التابع  ة لھ  ا  , عل  ى الجامع  اتاليالتعل  یم الع  ی  شتمل -77

ومؤس  سات تك  وین األط  ر البیداغوجی  ة ، وتك  وین  ,والم  دارس والمعاھ  د العلی  ا,الم  سبوقة باألق  سام التح  ضیریة
.التقنیین المتخصصین وما یعادل ذلك

سواء ضمن الجامعات أو في إطار معاھد ,مقننةویمكن إحداث أسالك مخصصة لإلعداد لمزاولة المھن ال
.أو تؤسس لھذا الغرض,متخصصة موجودة

:یرمي التعلیم العالي إلى تحقیق الوظائف اآلتیة 
التكوین األساسي والمستمر ؛
إعداد الشباب لالندماج في الحیاة العملیة ؛
ھذا المیثاق ؛ من 126مع مراعاة ما تنص علیھ المادة ,البحث العلمي والتكنولوجي
نشر المعرفة.
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بتشاور موسع بین مختلف الفاعلین بمج وع أس الك التعل یم    ,تتم إعادة ھیكلة التعلیم العالي على مدى ثالث سنوات      -78
:العالي ومؤسساتھ ومع شركائھم في مجاالت العلم والثقافة والحیاة المھنیة في اتجاه 

وضم أكثر ما یمكن منھا على صعید ,وأجھزتھ المتفرقة حالیا,لوریاتجمیع مختلف مكونات التعلیم لما بعد البكا
وتحقیق أوثق تنسیق بینھا ؛,كل جھة

تحسین مردودیة البنیات التحتیة وموارد التأطیر المتوافرة ؛
   ب ین ك ل م ن التك وین     ,وإمكانات إعادة التوجی ھ ف ي ك ل ح ین    ,إقامة عالقات عضویة وجذوع مشتركة وجسور

التكوین التقني والمھني العالي والتكوین الجامعي ؛البیداغوجي و
       وذلك في إطار نظ ام ج امعي یوف ق    ,تبسیط حالة التعدد والتفرق الحالیة للمعاھد واألسالك والشھادات وتنسیقھا

بین متطلبات الربط بین التخصصات ومنح الخیارات المتنوعة بالقدر الذي تقتضیھ دینامی ة التخ صص العلم ي     
.والمھني

ی  تم التوج  ھ ف  ي إع  ادة ھیكل  ة التعل  یم الع  الي إل  ى إع  ادة بن  اء األس  الك الجامعی  ة بارتب  اط م  ع إدم  اج البنی  ات ذات  -79
ـ  ـانھ ف  ي الم  واد التالی  ة  ,المنح  ى الع  ام أو األك  ادیمي والمھن  ي  وذل  ك عل  ى أس  اس اتفاقی  ات ب  ین   ,كـ  ـما ی  أتي بیـ

.صةالجامعات ومختلف مؤسسات تكوین األطر العلیا المتخص

:تستجیب الدراسات الجامعیة للشروط اآلتیة -80

تلبیة الحاجات الدقیقة وذات األولویة في مجال التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ؛
تركیز ھیكلة الدراسات على مسالك ووحدات ؛
إحداث جذوع مشتركة وجسور بین المسالك ؛
م وإعادة التوجیھ ؛ارتكاز سیرورة الطالب الجامعیة على التوجیھ والتقوی
اكتساب الوحدات عن طریق المراقبة المستمرة واالمتحانات المنتظمة مع ترصید المحصلة منھا.

وتت وج ھ ذه األس الك ب شھادات تح ددھا          ,وس لك ال دكتوراة   ,وس لك ث ان   , عل ى س لك أول     التعل یم الج امعي   یشتمل  -81
خ صوصا  ,ادات الخاصة التي یمكن لكل مؤسسة إحداثھاعالوة على الشھ,السلطات المشرفة على التعلیم العالي 

.في مجال التكوین المستمر

.ویمكن إضافة فصل ثالث خالل الصیف إذا توافرت الشروط لذلك,تتكون السنة الدراسیة الجامعیة من فصلین

بات ال سابقة   مدتھ خمسة فصول على األقل حسب متطلبات ك ل م سلك للتك وین والمكت س    سلك جامعي أول  یحدث  -82
وی شتمل  .یلتحق بھ الطلبة الحاصلون على بكالوریا التعلیم العام وبكالوری ا التكنول وجي التقن ي والمھن ي                .لطلبتھ

ھ  ذا ال  سلك ف  ي بدایت  ھ عل  ى ج  ذوع م  شتركة تت  ضمن عل  ى الخ  صوص وح  دات للتك  وین النظ  ري والمنھج  ي          
:متبوعة باختیارین ,والتواصلي

الجامعي المھني یؤھل للحیاة العملیة ؛اختیار یتوج بدبلوم التعلیم 
           م ن  ,اختیار یتوج بدبلوم التعلیم الجامعي األساسي یمكن من یرغب في ذلك، ویثبت امتالك المؤھالت الالزم ة

.متابعة الدراسات العلیا
مل ة  یلتح ق ب ھ مباش رة ح   .بع د ال سلك الج امعي األول   ,ومدت ھ خم سة ف صول     )المیتریز(سلك جامعي ثان    یحدث  -83

دبلوم التعلیم الجامعي األساسي أو  حملة شھادات أخرى للتعل یم الع الي التقن ي أو الع ام الم ستجیبون لمواص فات         
.محددة

ف ي حال ة    ,تحدد المؤسسة الجامعی ة ال شروط ال ضروریة إلع ادة متابع ة الدراس ة بوح دة م ن الوح دات التعلیمی ة                     -84
.التكرار المتعدد دون اكتسابھا

:ق سلك الدكتوراة مدة تتراوح بین أربع وخمس سنوات بعد المیتریز،  ویتضمن یستغر-85
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تتوج بدبلوم الدراسات العلیا المعمقة ؛,سنة للدراسة المعمقة
ثالثا إلى أربع سنوات لتھیئ الدكتوراة.

 ف ي اتج اه أھ داف    یمكن للجامعات ومؤسسات التعلیم العالي في إطار استقاللیتھا تنظیم دراس ات علی ا متخص صة      -86
.معینة، تفتح للحاصلین على شھادات توازي على األقل المیتریز والمستجیبین للشروط الخاصة بھا

ش ریطة إثب ات كفای ات    ,تفتح الجامع ة عل ى الحی اة العملی ة وی سمح بااللتح اق بھ ا أو الع ودة إلیھ ا لك ل الم واطنین            -87
الممنوحة من لدن الجامع ات أو المؤس سات   ,ات تدارك المستوىبعد متابعة وحد,محددة بدقة، ومقومة بشكل جید  

.المرتبطة بھا

التعلیم األصیل
تح  دث  م  دارس  نظامی  ة  للتعل  یم األص  یل  م  ن  المدرس  ة  األولی  ة  إل  ى التعل  یم الث  انوي م  ع الع  ـنایة بالكتاتی  ب       -88

.اموالمدارس العتیقة وتطویرھا وإیجاد جسور  لھا مع مؤسسات التعلیم الع

وتراجع التخصصات بناء على المتطلبات اآلنیة والمستقبلیة ؛ ,تنشأ مراكز متوسطة لتكوین القیمین الدینیین
یقوى تدریس اللغات األجنبیة بالتعلیم األصیل ؛
       تمد جسور بین الجامعات المغربیة ومؤسسات التعلیم العالي األصیل وشعب التعلیم الج امعي ذات ال صلة عل ى

.یق والشراكة والتعاون بین تلك المؤسسات والجامعاتأساس التنس

المجموعات ذات الحاجات الخاصة
توضع رھن إشارة الجالیات المغربیة في الخارج الراغبة في ذلك، األطر والمرجعیات التعلیمیة الالزمة لتمكین –89

 المغ  رب وجغرافیت  ھ وح  ضارتھ، م  ع أبنائھ  ا م  ن تعل  م اللغ  ة العربی  ة والق  یم الدینی  ة والخلقی  ة والوطنی  ة، وت  اریخ 
وت ستعمل لھ ذا الغ رض أی ضا ك ل م ن التلف زة التفاعلی ة ووس ائل اإلع الم                 .مراعاة ما یطبعھا م ن تن وع وتكام ل        

.واالتصال الجدیدة

تھی أ ب  رامج خاص  ة لفائ  دة أبن اء المغارب  ة المقیم  ین بالخ  ارج والعائ  دین إل ى أرض ال  وطن لتی  سیر ان  دماجھم ف  ي    –90
.حتى یتمكنوا من متابعة دراستھم عبر أسالكھ بنجاح, التربوي المغربيالنظام

تف  تح مؤس  سات التعل  یم الع  ام والخ  اص أم  ام أبن  اء الیھ  ود المغارب  ة عل  ى ق  دم الم  ساواة م  ع م  واطنیھم الم  سلمین   –91
مدارس ألبن اء  ویمكن فتح .ویعفون من الدروس الدینیة على أساس الحق الدستوري في ممارسة الشعائر الدینیة    

.الیھود المغاربة شریطة التصریح لسلطات التربیة والتكوین الجھویة

التقویم واالمتحانات:الدعامة  الخامسة 

:على مستوى التعلیم األولي والتعلیم االبتدائي كما یلي ,ینظم التقویم واالمتحانات واالنتقال-92
ویخ ضعون ف ي م تم التعل یم     , األول ى إل ى الثانی ة م ن التعل یم األول ي           ینتقل األطفال بطریقة آلیة م ن ال سنة       -أ  

إال ف  ي حال  ة ,األول  ي لتق  ویم طفی  ف ی  نظم عل  ى م  ستوى المدرس  ة یمك  نھم م  ن ول  وج المدرس  ة االبتدائی  ة  
صعوبات أو تعثر استثنائي یتطلب دعما نفسیا وتربویا خاصا ؛

السنة األولى إلى ال سنة الثانی ة م ن ال سلك األول بالمدرس ة             یتم االنتقال على أساس المراقبة المستمرة من        -ب  
ویمك  ن ت  سریع ھ  ذا االنتق  ال خ  الل ال  سنة بالن  سبة للتالمی  ذ المتق  دمین ب  شكل ب  ین وف  ق ش  روط   ,االبتدائی  ة

وفي م تم ھ ذا ال سلك یجت از التالمی ذ امتحان ا إلزامی ا وموح دا عل ى م ستوى المدرس ة                      .تربویة موضوعیة 
 من االلتحاق بالسلك الموالي ؛یتوج بشھادة تمكنھم

م ع  ,یتم التدرج عبر السنوات األربع للسلك الثاني من المدرسة االبتدائیة على أساس المراقب ة الم ستمرة               -ج 
وف ي خت ام ھ ذا ال سلك یجت از التالمی ذ امتحان ا موح دا         .العنایة بالحاالت التي ت ستلزم دعم ا تربوی ا خاص ا        
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وھ ي  ,وتمنح للناجحین ف ي ھ ذا االمتح ان ش ھادة الدراس ات االبتدائی ة      .میةتنظمھ السلطات التربویة اإلقلی  
أما الراسبون فیكررون السنة مع تركیز جھودھم على        .الشھادة التي تمكنھم من ولوج المدرسة اإلعدادیة      

.زمالمواد الدراسیة المقررة في متم ھذا السلك التي لم یوفقوا فیھا مع استفادتھم من الدعم التربوي الال

:ینظم التقویم واالمتحانات في مستوى المدرسة اإلعدادیة كما یلي -93

إذ یجت از المتعلم ون ال ذین    ,یتم االنتقال من سنة إلى أخرى باعتماد نظام المراقبة المستمرة إلى غایة نھای ة ال سلك    
ج  ل نی  ل دبل  وم التعل  یم  م  ن أ,نجح  وا وف  ق ھ  ذه المراقب  ة الم  ستمرة امتحان  ا موح  دا ی  نظم عل  ى ال  صعید الجھ  وي     

ویعفى كلیا أو جزئی ا المتعلم ون ال ذین  یت ابعون تكوین ا أو تمرس ا  مھنی ا م ن ھ ذا االمتح ان الموح د إذ                    .اإلعدادي
.یعوض باختبارات مھنیة خاصة

ألساس یة  ویراع ي المب ادئ ا  ,تنتھي الدراسة في التعلیم الثانوي بتقویم جزائي یتالءم وبنیة برامج التعلیم ومناھج ھ         -94
:التالیة 

االتصاف بالمصداقیة والتقید بالموضوعیة واإلنصاف ؛
ضمان صالحیة االختبارات ونزاھتھا ؛
مالءمة التقویم وفعالیة تدبیره ؛
الحرص على شفافیة معاییر التنقیط والتعریف بھا سلفا ؛
حق طلب المراجعة في حالة خطأ أو حیف مثبت.

.  أدناه96 و 95 الثانوي وفق ما تنص علیھ المادتان یتم الجزاء النھائي عن التعلیم

ی تم اختب ار الجوان ب التطبیقی ة ع ن طری ق       ,في ختام سلك التأھی ل المھن ي وم سلك التعل یم التكنول وجي والمھن ي        -95
امتحانات تجرى تحت إشراف لجان یشارك فیھا لزوما مھنیون ممارسون، وذلك بعد أن یكون المتعلم قد اجت از               

.96 مدة السلكین المراقبة المستمرة واالمتحانات المشار إلیھا في المادة خالل
وفیما یخص القسم غیر التطبیقي فإن بكالوریا  التعلیم التكنولوجي والمھني تنال وفق نفس الشروط المح ددة ف ي    

.المادة أدناه

. أساس  المراقبة المستمرةعلى مستوى التعلیم الثانوي العام، یتم االنتقال من سنة ألخرى على-96

 یتوج ھذا المسلك ببكالوری ا التعل یم الع ام تم نح بن اء عل ى نظ ام التق ویم واالمتح ان ابت داء م ن ال سنة الدراس یة                      -أ  
:، وفق األنماط الثالثة التالیة 2001-2000والجامعیة 

                  ل اختب ارین ف ي     وی شم ,امتحان موحد على ال صعید ال وطني ی نظم ف ي آخ ر ال سنة النھائی ة للم سلك
واختبارین في اللغة والثقافة یكون إحداھما إلزامی ا  ,مادتي التخصص الرئیسیتین في الشعبة المعنیة  

 في المائة عل ى  50وتحتسب نتائج ھذا االمتحان بنسبة     .باللغة العربیة والثاني بلغة أجنبیة اختیاریة     
األقل في النتیجة النھائیة ؛

 ي ینظم في ختام السنة األولى من المسلك، ویھم ثالث م واد غی ر   امتحان موحد على الصعید الجھو
 ف ي المائ ة عل ى      25وتحتسب نتائج ھذا االمتحان بنسبة      .تلك التي یشملھا االمتحان الوطني الموحد     

األكثر في النتائج النھائیة ؛
          ة عل ى   ف ي المائ   25وتحت سب نتائجھ ا ك ذلك بن سبة      .مراقبة م ستمرة لم واد ال سنة الختامی ة للم سلك

.األكثر في النتائج النھائیة

 یوم ا بع د اإلع الن ع ن نت ائج االمتح ان الموح د عل ى ال صعید ال وطني، وتح دد             15تنظم دورة استدراكیة    –ب
.سلطات التربیة والتكوین شروط الترشیح لھذه الدورة
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:تؤخذ نتائج االمتحان الوطني الموحد بعین االعتبار في -97

 مؤسسات التعلیم العالي وااللتحاق بھا ؛التوجیھ نحو–أ 
تق  ویم الثانوی  ات وترتیبھ  ا الل  ذان یت  ضمنھما التقری  ر ال  سنوي المع  د م  ن ل  دن الوكال  ة الوطنی  ة للتق  ویم      -ب 

. من المیثاق103والتوجیھ وفق ما تنص علیھ المادة 

وینظم  ,یح والقبول على الصعید الوطنيتوضع مواد االمتحانات الموحدة المشار إلیھا أعاله وكذا معاییر التصح-98
بم   ساعدة الوكال  ة الوطنی   ة  للتق  ویم والتوجی   ھ   ,ح  سب الح  االت  ,إجراؤھ  ا عل  ى الم   ستوى الجھ  وي والمحل   ي   

. من المیثاق حالما تشرع في مزاولة مھامھا103المنصوص علیھا في المادة 

التوجیھ التربوي والمھني:الدعامة  السادسة 

بوصفھا وظیفة للمواكبة وتیسیر الن ضج  ,یصرح بالتوجیھ على أنھ جزء ال یتجزأ من سیرورة التربیة والتكوین          -99
وإع ادة ت وجیھھم كلم ا دع ت ال ضرورة إل ى ذل ك،              ,والمیول وملك ات المتعلم ین واختی اراتھم التربوی ة والمھنی ة          

.یم العاليابتداء من السنة الثانیة من المدرسة  اإلعدادیة إلى التعل

وعل ى عك س ذل ك ی ستند     .یستبعد العمل بنسب النجاح المحددة مسبقا كشرط لالنتقال م ن س لك ترب وي إل ى آخ ر      -100
,ت درج المتعلم ین إل ى اس تحقاقھم فق  ط، بن اء عل ى تق ویم م ضبوط وعل  ى اختی اراتھم التربوی ة والمھنی ة المح  ددة           

.النسبة للقاصرین منھم بموافقة آبائھم أو أولیائھمباتفاق مع المستشارین في التوجیھ واألساتذة، وب

 من 41یتم تعیین مستشار واحد في التوجیھ على األقل على صعید كل شبكة محلیة للتربیة والتكوین طبقا للمادة   -101
ویتوافر المستشار  على مك ان للعم ل م زود    .المیثاق، وفي مرحلة الحقة على صعید كل مؤسسة للتعلیم الثانوي      

:وتناط بمستشار التوجیھ المسؤولیات التالیة .باألدوات المالئمة كما یستفید من التكوین المستمر

 اإلعالم الكامل والمضبوط للمتعلمین وأولیائھم حول إمكانات  الدراسة والشغل ؛
تقویم القدرات وصعوبات التعلم ؛
إسداء المشورة بشأن عملیات الدعم البیداغوجي الضروریة ؛
على بلورة اختیاراتھم في التوجیھ ومشاریعھم الشخصیة,من یرغبون في ذلك,عدةمسا.

الم  زودة  ,ی  تم خ  الل م  دة أق  صاھا خم  س س  نوات، تعم  یم مراك  ز االست  شارة والتوجی  ھ ذات الت  أطیر ال  الزم           -102
بكات المعلوماتیة، بالتجھیزات والمعطیات وخزانات الروائز  وأدوات التقویم األخرى المناسبة والموصولة بالش

  أع اله، بأق صى م ا    101  و    100على نحو یؤھلھا لالض طالع بمھ ام التوجی ھ المن صوص علیھ ا ف ي الم ادتین                  
.یمكن من الفعالیة والنجاعة

.وبالشخصیة المعنوی ة  ,تحدث وكالة وطنیة للتقویم والتوجیھ تتمتع باالستقالل التقني والمالي واإلداري         -103
: الخصوص ویناط بھا على

  البح  ث التنم  وي ف  ي مج  ال العل  وم اإلن  سانیة واالجتماعی  ة والل  سانیة المطبق  ة عل  ى التربی  ة وط  رق االمتح  ان
والتوجیھ التربوي والمھني ؛

      وتزویدھا المنتظم بالمعطی ات ووس ائل   ,اإلشراف على مستشاري التوجیھ وعلى مراكز االستشارة والتوجیھ
العمل ؛

   ومعتم دة  ,وإن شاء بن ك للروائ ز وم واد اختب ار مت سمة بال صالحیة والدق ة              ,متحاناتوضع معاییر للتقویم واال
على أھداف ومحتویات التعلیم المحددة في البرامج والمناھج الرسمیة ؛

 ؛96التحضیر  واإلشراف على االمتحانات ذات الطابع الوطني، وخاصة تلك المنصوص علیھا في المادة  
المتحانات الموحدة على الصعید الجھوي ؛السھر على انسجام مواضیع ا
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العمل على تحدید كیفیة المشاركة في األنظمة العالمیة للتقویم ؛
            إع  داد تقری  ر س  نوي ی  ضم ح  صیلة أعمالھ  ا و یق  دم نت  ائج ال  سنة الدراس  یة م  شفوعة بتقویمھ  ا وبال  دروس

ام ؛وینشر ھذا التقریر على جمیع الدوائر المعنیة والرأي الع.المستخلصة منھا
یتضمن ھذا التقریر السنوي تقویم المؤسسات وترتیبھا حسب نتائجھا السنویة.

الرفع من جودة التربیة والتكوین :المجال الثالث 

ألھ  داف التخفی  ف والتب  سیط والمرون  ة ,ی  ستجیب الرف  ع م  ن ج  ودة أن  واع التعل  یم م  ن حی  ث المحت  وى والمن  اھج  -104
.والتكیف

وذل  ك ف  ي أف  ق تحقی  ق  ,المكون  ات البیداغوجی  ة والدیداكتیكی  ة ل  سیرورات التربی  ة والتك  وین ت  تم مراجع  ة جمی  ع -105
:غایتین 

             وف ق م ا ج اء ف ي الدعام ة      ,األولى تھم اإلرساء الت دریجي للنظ ام الترب وي الجدی د ألس الك التربی ة والتك وین
الرابعة من ھذا المیثاق ؛

 جودة التعلیم في جمیع مستویاتھالثانیة تتعلق بإدخال تحسینات جوھریة ترفع من.


والكت  ب والمراج  ع المدرس  یة، والج  داول الزمنی  ة   ,الب  رامج و المن  اھج,ب  صفة خاص  ة,وت  شمل ھ  ذه المراجع  ة 
و تقویم أنواع التعلم وتوجیھ المتعلمین ؛ وتھم ھذه المراجعة مجموع المؤسسات العمومیة  ,واإلیقاعات الدراسیة 

.والخاصة

مراجعة البرامج والمناھج والكتب المدرسیة والوسائط التعلیمیة :الدعامة  السابعة 

البرامج والمناھج
:  تتجھ مراجعة البرامج والمناھج، نحو تحقیق األھداف اآلتیة -106

تعمی  ق األھ  داف العام  ة وت  دقیقھا بالن  سبة لك  ل س  لك وك  ل م  ستوى للتربی  ة والتك  وین، ف  ي إط  ار الدعام  ة   -أ 
میثاق، في صیغة مواصفات للتخرج ومؤھالت مطابقة لھا ؛الرابعة من ال

تحقیق الجذوع المشتركة والجسور داخل نظام التربیة والتكوین و بین ھذا األخیر والحیاة العملیة ؛-ب 
,صیاغة أھداف تكمیلیة وتجدیدھا وتحلیلھا بما یستجیب لحاج ات المتعلم ین ومتطلب ات الحی اة المعاص رة              -ج 

 الشركاء من التربیة و التكوین ؛وبما ینتظره
:مراعاة المرونة الالزمة  للسیرورة التربویة وقدرتھا على التكیف وذلك -د 

  بتجزيء المقررات السنویة إلى وحدات تعلیمیة یمكن التحكم فیھا على مدى فصل بدل السنة الدراس یة     :أوال
الكاملة إال عند االستحالة ؛

  ل واالنسجام اإلجمالي لكل برنامج م ع مراع اة األھ داف الممی زة لك ل مرحل ة م ن        الحفاظ على التمفص:ثانیا
.مراحل التعلیم والتعلم التي یعنیھا

وضع برامج تعتم د نظ ام الوح دات المج زوءة، انطالق ا م ن التعل یم الث انوي، لتنوی ع االختی ارات المتاح ة             -ھـ 
وتمكین كل متعلم من ترصید  المجزوءات التي اكتسبھا ؛

توزیع مجمل الدروس و وحدات التكوین و المجزوءات من التعلیم األولي إلى التعلیم الثانوي عل ى ثالث ة           -و 
:أقسام متكاملة 

 في المائة من مدة التكوین بكل سلك ؛70قسم إلزامي على الصعید الوطني في حدود 
         ف ي المائ ة م ن تل ك الم دة،      20ى  إل  15قسم تحدده السلطات التربویة  الجھویة بإش راك المدرس ین ف ي ح دود 

وتتضمن بالضرورة تكوینا في الشأن المحلي وإطار الحیاة الجھویة ؛
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      في المائة 15عدد من االختیارات تعرضھا المدرسة على اآلباء والمتعلمین الراشــــدین، في حـــدود حوالي 
ك، أو ألن شطة مدرس یة موازی ة و      ، وتخصص إما لساعات الدعم البیداغوجي لفائدة المتعلمین المحتاجین لذل         

.أنشطة للتفتح بالنسبة للمتعلمین غیر المحتاجین للدعم

.إدخال مقتضیات الدعامة التاسعة من المیثاق المتعلقة بتعلیم اللغات إلى حیز التنفیذ-ز 

تعاون مع كل الشركاء  تقوم سلطات التربیة و التكوین بتنظیم عملیة مراجعة البرامج والمناھج بتنسیق وتشاور و-107
.التربویین واالقتصادیین واالجتماعیین

ولھ  ذه الغای  ة ینظ  ر ف  ي األجھ  زة الموج  ودة ق  صد تفعیلھ  ا أو إص  الحھا إلح  داث لجن  ة دائم  ة للتجدی  د والمالءم  ة  
تخط یط  ,عل ى الخ صوص  ,وسیناط بھذه اللجنة الدائمة ذات االس تقاللیة المعنوی ة  .المستمرین للبرامج والمناھج 

شغال مجموعات عمل تشكل خصیصا لھذه المھمة ویسھم فیھا متخصصون في التربیة والتكوین وذوو الخبرة    أ
كم ا ین اط باللجن ة اإلش راف عل ى س یر أش غال ھ ذه المجموع ات          ,في مختلف التخصصات والشعب والقطاعات    

.والمصادقة على نتائجھا

رب الدولی ة ف ي مج ال الب رامج وتحلیلھ ا وتقویمھ ا        تقوم اللجنة بتنظیم رصد ترب وي یق ظ م ن أج ل مراقب ة التج ا          
.واستلھامھا لكل غایة مفیدة

الكتب المدرسیة والوسائط التعلیمیة
 اعتب  ارا لك  ون س  لطات التربی  ة والتك  وین م  سؤولة ع  ن تحدی  د مواص  فات التخ  رج واألھ  داف العام  ة والمراح  ل   -108

  أعاله  تشرف على إنت اج  107نة المشار إلیھا في المادة  فإن اللج ,الرئیسیة لتدرج المناھج والبرامج المدرسیة    
,الكتب المدرسیة والمعینات البیداغوجیة وفق مقت ضیات المناف سة ال شفافة ب ین الم ؤلفین والمب دعین والناش رین                  

.على أساس دفاتر تحمالت دقیقة مع اعتماد مبدأ تعددیة المراجع ووسائل الدعم المدرسي

.كیة كیفما كان شكلھا وطبیعتھا لزوما لمصادقة سلطات التربیة والتكوینوتخضع كل أداة دیداكتی

استعماالت الزمن واإلیقاعات المدرسیة والبیداغوجیة:الدعامة  الثامنة 

بم ا ف ي ذل ك الج داول الزمنی ة والمواقی ت واإلیقاع ات والعط ل           ,یرتكز تدبیر الوقت في مجال التربی ة والتك وین        -109
:، على أساس القواعد اآلتیة المدرسیة

 تتكون السنة الدراسیة ف ي التعل یم االبت دائي واإلع دادي والث انوي م ن أربع ة وثالث ین أس بوعا ك امال م ن             -أ  
و یمك  ن تع  دیل ھ  ذه . س  اعة1200 إل  ى 1000الن  شاط الفعل  ي عل  ى األق  ل، یطابقھ  ا حج  م حص  صي م  ن  
ی  رة الحی  اة الممی  زة للمح  یط الجھ  وي والمحل  ي    األس  ابیع وتوزی  ع الح  صص عل  ى أی  ام ال  سنة ح  سب وت    

كم ا یمك ن لل سلطة التربوی ة اإلقلیمی ة تع دیل الج دول الزمن ي ال سنوي للدراس ة ف ي حال ة ح دث                 ,للمدرسة
شریطة ضمان تحقیق مدة التعلیم المقررة سنویا ؛,طبیعي

توزیعھ ا ح سب م ا یترت ب        أما على مستوى التعلیم العالي فیرجع للجامعات تحدید مدة ال سنة األكادیمی ة و             
.كما یمكنھا تنظیم دورات صیفیة,على إعادة ھیكلة أسالك التعلیم بھا

ف  ي التعل  یم األول  ي واالبت  دئي واإلع  دادي والث  انوي ی  وم األربع  اء الث  اني م  ن ش  ھر  ,  تب  دأ ال  سنة الدراس  یة-ب  
؛ شتنبر على أبعد تقدیر 15و بالنسبة لتعلیم ما بعد البكالوریا في ,شتنبر

وینبغي لرؤساء المؤسسات والمدرسین ".عید المدرسة"یعد یوم افتتاح المدرسة یوم عید یطلق علیھ اسم     -ج 
وشركاء المدرس ة م ن األوس اط االقت صادیة واإلداری ة واالجتماعی ة أن یعمل وا عل ى         ,واألسر والمتعلمین 

إنجاح االحتفال بھ وإبراز معانیھ ؛
: ألبوابھا في كل مكان بما یلي یتمیز یوم افتتاح المدرسة-د 
استقبال المتعلمین وأسرھم ؛
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      االط  الع عب  ر مل  صق ب  ارز عل  ى الج  دول ال  سنوي ال  ذي یح  دد س  لفا أوق  ات التعل  یم وت  واریخ االمتحان  ات,
ومدد العطل بما فیھا أیام العطل الرسمیة إضافة إلى كل معلومة ,واألنشطة الموازیة والخرجات االستكشافیة

مفیدة ؛
زیارة المنظمة ألقسام المدرسة ومرافقھا في شكل مجموعات مصغرة تقدم لھا جمیع التفسیرات الضروریة     ال

؛
توزیع استعماالت الزمن وتقدیم المدرسین والمؤطرین لتالمذتھم داخل كل قسم ؛
           ائق المتعلق ة  التوقیع على االلتزامات الخلقیة والسلوكیة المقررة في القسم األول م ن ھ ذا المیث اق وت سلیم الوث

.بھا بصورة رسمیة وعلنیة
  یح  دد التوقی ت المدرس  ي الی  ومي واألس بوعي م  ن ل  دن ال سلطة  التربوی  ة الجھوی  ة وتبع ا لم  سطرة مح  ددة     -ھ ـ  

:وواضحة تأخذ بعین االعتبار ما یلي 
مراعاة الظروف الملموسة لحیاة السكان في بیئتھم االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة ؛
لممیزات الجسمیة والنفسیة للمتعلمین في كل سن معینة ؛احترام ا
توفیر الوقت والجھد اللذین یھدران في التنقالت المتكررة بدون جدوى ؛
إتاحة الوقت الكافي للمتعلمین حتى یتمكنوا من إنجاز الفروض واألشغال الشخصیة ؛
بعالم الشغل ؛كلما أمكن ذلك، بین التكوین بالمؤسسة والتكوین ,التنسیق المناسب
تنظیم األنشطة المدرسیة الموازیة والتربیة البدنیة في األوقات المالئمة من الناحیتین البیداغوجیة والعملیة ؛
           من المیث اق دون أن یلح ق    155االستعمال األمثل والمتعدد الوظائف للتجھیزات التربویة كما ورد في المادة 

.میة والنفسیة والتربویة واالجتماعیةمن النواحي الجس,ذلك أي ضرر  بالمتعلمین
,تبحث س لطات التربی ة والتك وین ف ي مب دأ تخف یض ع دد ال ساعات الدراس یة األس بوعیة بالن سبة للتالمی ذ             -و  

106وذلك في إطـار تجدید البرامج والمناھج طبقا للمادتین ,خصوصا في التعلیمین االبتدائي واإلعدادي
.107و 

 تحسین تدریس اللغة العربیة و استعمالھا و إتقان اللغات األجنبیة :الدعامة  التاسعة 
والتفتح على األمازیغیة

وحی  ث إن تعزیزھ  ا  ,ھ  ي اللغ  ة الرس  میة لل  بالد  ,بمقت  ضى دس  تور المملك  ة المغربی  ة  ,حی  ث إن اللغ  ة العربی  ة  -110
: وطنیا واستعمالھا في مختلف مجاالت العلم والحیاة كان وال یزال وسیبقى طموحا

و اعتبارا لتعدد الروافد المخصبة لتراث البالد ؛-
و اعتبارا لموقع المغرب الجغرافي االستراتیجي كملتقى للحضارات ؛-
و اعتبارا لروابط  الجوار بأبعاده المغاربیة واإلفریقیة واألروبیة ؛-
و اعتبارا الندراج البالد  في مد  االنفتاح والتواصل على الصعید العالمي ؛-
واعتبارا للدور الذي ینبغي أن ینھض بھ التوجیھ التربوي في تحدید لغة ت دریس العل وم واالنفت اح عل ى التكنولوجی ا                      -

.المتطورة
سیاس  ة لغوی  ة واض  حة من  سجمة وق  ارة تح  دد توجھاتھ  ا الم  واد ,ف  ي مج  ال التعل  یم, تعتم  د المملك  ة المغربی  ة

.التالیة

تعزیز تعلیم اللغة العربیة و تحسینھ
یتم تجدید  تعلیم اللغة  العربیة وتقویت ھ، م ع جعل ھ إلزامی ا لك ل األطف ال المغارب ة، ف ي ك ل المؤس سات التربوی ة                  -111

.العاملة بالمغرب مع مراعاة االتفاقیات الثنائیة المنظمة لمؤسسات البعثات األجنبیة

ي باللغة العربیة إدراج ھذا المجھود ف ي إط ار      یستلزم االستعداد لفتح شعب للبحث العلمي المتطور والتعلیم العال        -112
:یرتكز على .مشروع مستقبلي طموح، ذي أبعاد ثقافیة وعلمیة معاصرة

التنمیة المتواصلة   للنسق  اللساني العربي على مستویات التركیب  والتولید والمعجم ؛
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  ط  ور العلم  ي والتكنول  وجي ت  شجیع حرك  ة رفیع  ة الم  ستوى لإلنت  اج والترجم  ة بھ  دف اس  تیعاب مكت  سبات الت
والثقافي بلغة عربیة واضحة مع تشجیع التألیف والنشر وتصدیر اإلنتــاج الوطني الجید ؛

        تكوین صفوة من المتخصصین یتقنون مختلف مجاالت المعرفة باللغة العربیة و بعدة لغات أخرى، تكون من
.بینھم أطر تربویة علیا ومتوسطة

مؤسسة وطنیة ذات مستوى , ، تحدث أكادیمیة اللغة العربیة باعتبارھا2001-2000كادیمیة ابتداء من السنة األ-113
وت  ضم تح  ت س  لطتھا  .وتطبیق  ھ وتقویم  ھ ب  شكل م  ستمر  ,ع  ال، مكلف  ة بتخط  یط الم  شروع الم  شار إلی  ھ أع  اله    

.المؤسسات والمراكز الجامعیة المھتمة بتطویر اللغة العربیة

لتكنولوجیاتنویع لغات تعلیم العلوم و ا
فتح شعب اختیاریة للتعل یم العلم ي والتقن ي والبی داغوجي     ,خالل العشریة الوطنیة للتربیة والتكوین    ,یتم تدریجیا -114

.على مستوى الجامعات باللغة العربیة، موازاة مع توافر المرجعیات البیداغوجیة الجیدة والمكونین الكفاة

لي، فتح ش عب اختیاری ة عالی ة التخ صص للبح ث والتك وین باللغ ة األجنبی ة         ویتم أیضا، على مستوى التعلیم العا  
.األكثر نفعا وجدوى من حیث العطاء العلمي ویسر التواصل

وحرصا على إرساء الجسور ال صالحة والالئق ة م ن التعل یم الث انوي إل ى التعل یم الع الي،         ,وفي إطار ھذا التوجھ   
، وض مانا ألوف ر حظ وظ النج اح األك ادیمي والمھن ي للمتعلم ین، ی تم             واعتمادا عل ى توجی ھ ترب وي ق ویم وفع ال          

تدریس الوحدات والمجزوءات العلمیة والتقنیة األكثر تخصصا من سلك البكالوریا باللغة المستعملة ف ي ال شعب            
.والتخصصات  المتاحة لتوجیھ التالمیذ إلیھا  في التعلیم العالي

 التفتح على األمازیغیة 
كن للسلطات التربویة الجھویة  اختی ار اس تعمال األمازیغی ة أو أی ة لھج ة محلی ة لالس تئناس وت سھیل                    یم-115

وست ضع س لطات   .الشروع في تعل م اللغ ة الرس میة ف ي التعل یم  األول ي وف ي ال سلك األول م ن التعل یم االبت دائي                     
م ال الزم م ن الم ربین والمدرس ین         التربیة والتكوین الوطنیة رھن إشارة الجھات بالتدریج وح سب اإلمك ان ال دع            

.والوسائل الدیداكتیكیة

 مراك ز تعن ى بالبح ث والتط ویر  اللغ وي          2001-2000تحدث في بعض الجامعات بدءا من ال دخول الج امعي           -116
.والثقافي األمازیغي، وتكوین المكونین وإعداد  البرامج والمناھج الدراسیة المرتبطة بھا

ألجنبیة التحكم في اللغات ا
یتم اتباع ,وامتالك ناصیتھا فیما بعد,من أجل تیسیر استئناس المتعلمین باللغات األجنبیة في سن مبكرة ومالئمة-117

التوجیھ  ات اآلتی  ة ب  صفة تدریجی  ة، وبق  در م  ا ت  سمح ب  ھ الم  وارد الب  شریة والبیداغوجی  ة ال  ضروریة ابت  داء م  ن   
:2001-2000الدخول المدرسي 

 ـ ـدرسة االبتدائی ة م ع التركی ز خ الل          یدرج تعلیم  اللغة األجنبیة األولى في السنة الثانیة من ال ســـلك األول للمـ
ھذه السنة على االستئناس بالسمع والنطق ؛

                        یدرج تعلیم اللغة األجنبیة الثانی ة ابت داء م ن ال سنة الخام سة م ن المدرس ة االبتدائی ة ، م ع التركی ز خ الل ھ ذه
س بالسمع والنطق ؛السنة على االستئنا

أو علمی  ة ت  سمح ,تكنولوجی  ة,ی  دعم تعل  یم ك  ل لغ  ة أجنبی  ة باس  تعمالھا ف  ي تلق  ین وح  دات أو مج  زوءات ثقافی  ة
وإتقانھ ا  ,وبالتالي توطی د كفای ات التعبی ر اللغ وي نف سھ     ,والتمرن على التواصل بھا   ,باالستعمال الوظیفي للغة  

معنیة ؛وذلك داخل الحصص المخصصة للغة ال,باستمرار
               بم ا فیھ ا العربی ة   ,تحدث الجامعات ومؤسسات التعلیم الع الي ب صفة ممنھج ة دروس ا الس تدراك تعل م اللغ ات,

مقرونة بوحدات أو مجزوءات علمیة وتكنولوجیة وثقافیة تستھدف إعطاء تعلم اللغات طابعھ الوظیفي ؛
                   ا إج راء تق ویم من تظم لح صیلة       یتم الرفع م ن م ستوى تك وین مدرس ي اللغ ات ب صفة منھجی ة ومبرمج ة، وك ذ

المكتسبات اللغویة ؛
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     واعتب ارا لألھ داف الل سانیة    ,2000یبلور تصمیم عشري لتنمیة تدریس اللغات األجنبیة قبل شھر یونیو لسنة
: یحدد ھذا التصمیم مختلف المعالم المتصلة بتطبیقھ وذلك كاآلتي 112الواردة في المادة 

إنشاء ھیئة لتكوین المكونین ؛-
وتعمیق تكوین مدرسي اللغات باعتماد التكوین المستمر مع وضع المناھج ,اختیار وتكوین المدرسین الجدد   -

البیداغوجیة والوسائل الدیداكتیكیة المالئمة ؛
.تحدید اختبارات للتقویم على الصعید الوطني مع توقیت تنفیذھا ورصد الموارد المالیة لھا-

وین على تأسیس شبكات جھوی ة مخت صة ف ي تعل یم اللغ ات األجنبی ة خ ارج المن اھج                تسھر سلطات التربیة والتك   -118
وذلك بتع اون م ع الھیئ ات المتخص صة وباالس تعمال األمث ل للتجھی زات األساس یة والم وارد الب شریة                      ,النظامیة
 ذل ك ال دروس   بم ا ف ي  ,وستعتمد تلك الشبكات المعاییر واالس تراتیجیات األكث ر تط ورا لتعل یم اللغ ات      .المتوافرة

وس توظف  .المكثفة والمتعددة الوسائط، والمختبرات اللغویة واالنغماس  الل ساني والثق افي خ الل فت رات مح ددة            
.لھذه الغایة األخیرة  الداخلیات واألحیاء الجامعیة خالل فترات العطل

استعمال التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم والتواصل:الدعامة  العاشرة 

یتم االعتم اد  ,عیا لتحقیق التوظیف األمثل للموارد التربویة ولجلب أكبر فائدة ممكنة من التكنولوجیات الحدیثة            س-119
وال یج وز  ب أي ح ال م ن     .على التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واالت صال وخاص ة ف ي مج ال التك وین الم ستمر               

الشامل للوسائط التكنولوجیة وكأنھا بدیل ع ن  األحوال أن یقع أي خلط بین السعي إلى ھذا الھدف وبین التصور          
تلك العالقة الحیة القائمة بین المعلم والتلمیذ والمبنیة على أسس     ,العالقة األصیلة التي یقوم علیھا الفعل التربوي      

عل ى  ,ونظرا لألبع اد الم ستقبلیة لھ ذه التكنولوجی ات سی ستمر اس تثمارھا ف ي المج االت اآلتی ة                  .التفھم واالحترام 
:یل المثال ال الحصرسب

معالجة بعض حاالت صعوبة التمدرس و التكوین المستمر بالنظر  لبعد المستھدفین وعزلتھم ؛
االستعانة بالتعلیم عن بعد في مستوى اإلعدادي والثانوي في المناطق المعزولة ؛
    وشبكات التواصل مم ا     ,وبنوك المعطیات ,باالستفادة من مصادر المعلومات   ,السعي إلى تحقیق تكافؤ الفرص 

.في حل مشكلة الندرة والتوزیع غیر المتساوي للخزانات والوثائق المرجعیة,بأقل تكلفة,یسھم

ف ي إط ار ال شراكة م ع الفعالی ات ذات الخب رة،          ,س تعمل ال سلطات المكلف ة بالتربی ة والتك وین         ,ومن ھذا المنظور  
وك ذا عل ى تجھی ز الم دارس بالتكنولوجی ات الجدی دة       ,دعلى التصور واإلرساء السریعین لبرامج للتكوین عن بع  

على أن یتم الشروع في عملیات نموذجیة ف ي ھ ذا الم ضمار، ابت داء م ن ال دخول المدرس ي                   ,لإلعالم والتواصل 
.، من أجل توسیع نظامھا تدریجیا2001–2000والجامعي 

ة المعلوماتیة ومختلف المع دات واألدوات التربوی ة     تعمل كل مؤسسة للتربیة والتكوین على تیسیر اقتناء األجھز        –120
.لفائدة األساتذة والمتعلمین واإلداریین,والعلمیة عن طریق االقتناء الجماعي بشروط امتیازیة

حیث إن التكنولوجیة التربویة تقوم بدور حاس م ومتن ام ف ي أنظم ة التعل یم ومناھج ھ، وبن اء عل ى محت وى الم ادة            -121
مل سلطات التربیة والتكوین على إدماج ھذه التقنیات في الواقع المدرسي، على أساس أن یتحقق  أعاله، تع  119

لك  ل مؤس  سة موق  ع معلومی  اتي وخزان  ة متع  ددة الوس  ائط، ف  ي أف  ق الع  شریة القادم  ة، ب  دءا م  ن ال  سنة الدراس  یة    
2000-2001.

تشجیع التفوق والتجدید والبحث العلمي:الدعامة  الحادیة عشرة 

تضع سلطات التربیة والتكوین على الم ستویات الوطنی ة والجھوی ة والمؤس سیة، وبت شارك م ع الھیئ ات العلمی ة                  -122
:والتقنیة والثقافیة والمھنیة المعنیة، نظاما شامال  لرصد مكافأة وتشجیع المتعلمین ذوي االمتیاز، كما یلي 



31

ع المستویات الدراسیة ؛   تعمیم جوائز االمتیاز واالستحقاق على جمی–أ    
 التوجی  ھ المالئ  م والمبك  ر للعناص  ر  المتمی  زة نح  و المی  ادین الت  ي یمك  نھم فیھ  ا إح  راز التق  دم المدرس  ي   –ب  

والجامعي، واإلنتاج واإلبداع ببراعة ؛
س ة  إقامة مباریات التمیز في مختلف میادین التعلیم واإلبداع، وتمتی ع المتف وقین بم نح  االس تحقاق للدرا          –ج 

في المغرب أو خارجھ عند الضرورة ؛
إقام  ة محاف  ل لتك  ریم المتعلم  ین المتمی  زین، والتعری  ف بإنج  ازاتھم، وجعلھ  م ق  دوة ومث  اال   ل  زمالئھم،    –د 

كعنصر لحفز الجمیع على االجتھاد وإتقان التعلم والعمل ؛
 أدن  اه ف  ي اص  طفاء 123ادة االعتم  اد عل  ى مؤس  سات التعل  یم الث  انوي النموذجی  ة المحدث  ة بموج  ب الم    –ھـ 

.وتشجیع وتوجیھ التالمیذ المتمیزین

في تجربة رائدة إلحداث ثانویات     ,2001-2000تشرع سلطات التربیة والتكوین، ابتداء من الدخول المدرسي         –123
ة ح  سب مق  اییس تربوی  ,نموذجی  ة یلتح  ق بھ  ا المتفوق  ون م  ن التالمی  ذ الحاص  لین عل  ى دبل  وم  التعل  یم اإلع  دادي  

.محض، بھدف إطالق دینامیة الحفز والسباق البناء نحو الجودة والتفوق

وجع ل ع دد المؤس سات    ,ویراعى في ذلك فتح مؤسسة واح دة عل ى األق ل م ن ھ ذا الن وع عل ى ص عید ك ل جھ ة                  
.یتناسب مع العدد اإلجمالي لتالمیذ التعلیم الثانوي بالجھة

بمقت ضى  , مح ددة، م ن حی ث الموق ع والتجھی ز والت أطیر      تلتزم كل مؤس سة ترغ ب ف ي ذل ك وت ستجیب ل شروط            
اتفاقیة برنامجیة دقیق ة، بتحقی ق أھ داف كمی ة ونوعی ة م ضبوطة ف ي مج ال التربی ة والتك وین، وض مان التف وق                     

.للمتخرجین منھا

وع ع دد  وتلتزم ھذه الثانویات بأن تكون مجھزة بداخلیات ال تقل قدرتھا اإلیوائیة عن ثالثین في المائة م ن مجم                 
ویتمت ع التالمی ذ المنتم ون إل ى الع ائالت ذات      .التالمیذ مع إعطاء حق األسبقیة للقاطنین بعیدا عن ھذه الثانویات        

.174الدخل المحدود والمتوافرة  فیھم شروط االستحقاق المطلوبة باإلعفاءات المحددة في المادة 

لتي یجب اتباعھا والھیئات التي سیخول لھا البت ف ي    تدقیق المقاییس والمساطر ا   ,ویتعین في ضوء تلك التجربة    
.طلبات االستقالل الذاتي للثانویات  مع الحرص على أن تكون ھذه الھیئات ذات صبغة شراكیة ومستقلة

.ویمكن إسقاط ھذه الصفة عن المؤسسات التي ال تتمكن من بلوغ ھذه األھداف

ستحدث أقسام تحضیریة في اآلداب ,ات العلیا والریاضیات الخاصة على غرار األقسام التحضیریة في الریاضی     –124
بع  د ت  وافر المك  ونین الكف  اة م  ن األس  اتذة      ,والعل  وم اإلن  سانیة واالجتماعی  ة والبیولوجی  ا والق  انون واالقت  صاد     

لتخرج ویمكن توجیھھم بعد ا   ,ویلتحق بھذه األقسام الطلبة الحاصلون على دبلوم البكالوریا المتفوقون        ,المبرزین
.نحو مؤسسات ومسالك رفیعة المستوى تحدث بعد توفیر الظروف المالئمة

مع ,یوجھ البحث العلمي والتكنولوجي الوطني أساسا نحو البحث التطبیقي والتحكم في التكنولوجیات ومالءمتھا-125
حدیات التي على المغ رب  وعلى البحث العلمي والتكنولوجي أن یسھم إسھاما فعاال في رفع الت      .دعم اإلبداع فیھا  

أن یواجھھ  ا ف  ي مج  ال النم  و والمناف  سة االقت  صادیین، وف  ي مج  ال الت  سییر المعقل  ن للم  وارد الطبیعی  ة والتنمی  ة    
.االجتماعیة

:ینظم البحث العلمي والتقني بطریقة ترفع من تماسكھ وفعالیتھ –126
   ربی ع الث اني   19  المؤرخ ب ـ   1-93-364ھیر رقم تسھم أكادیمیة الحسن الثاني للعلوم والتقنیات، المؤسسة بظ 

وفق المھ ام الموكول ة لھ ا ف ي تحدی د ال سیاسة الوطنی ة ف ي مج ال البح ث العلم ي                 ,)1993  أكتوبر      6(1414
وتطویر  مشــاریع البحث ؛,والتكنولوجي ووضـع األولویات الكبرى في ھذا المجال
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       من أجل إنشاء شبكات للمھتمین بنفس المجاالت حت ى        , القائمة تعاد ھیكلة الوحدات والمراكز العمومیة للبحث
وسی شجع ان دماج المق اوالت ف ي        .یستفیدوا من مفعول التكامل في مضمار الوسائل المادیة والكفای ات الب شریة           

.ھذه الشبكات قصد  إحداث ظروف مالئمة للتنمیة واإلبداع التكنولوجیین

"الوجائھ"توطد   "Interface" عات والمقاوالت لترسیخ البحث ف ي ع الم االقت صاد وإف ادة المق اوالت              بین الجام
.وتیسیر  إضفاء القیمة المستحقة على نتائج البحث وتعمیمھا,بخبرات الجامعات

:یجب إخضاع البحث العلمي والتقني لنمطین من التقویم -127
مج ؛یھدف التقویم الذاتي للباحثین والبرا,تقویم داخلي في كل المؤسسات
          ی راد من ھ التوص ل إل ى التق دیر ال صائب لنت ائج البح ث                ,التقویم الخارجي من ل دن ھیئ ات وخب راء م ستقلین

.وأثره في التنمیة

یتعین الرفع تدریجیا م ن اإلمكان ات العمومی ة والخاص ة المرص ودة للبح ث العلم ي والتقن ي ك ي تبل غ ف ي نھای ة                       -128
اتج ال داخلي الخ ام، كم ا ینظ ر ف ي إمك ان إح داث ص ندوق وطن ي ل دعم            في المائة على األق ل م ن الن          1العشریة  

البح  ث واإلب  داع یم  ول بمعون  ات الدول  ة، وإس  ھامات المق  اوالت العمومی  ة والخاص  ة، وھب  ات الخ  واص والم  نح  
وتتخذ إجراءات قانونیة لضمان تسییر م رن وش فاف لالعتم ادات الممنوح ة للبح ث         .الواردة من التعاون الدولي   

.على أساس  برامج متعددة السنواتالعلمي 

ینشر كل سنتین تقریر تقویمي تحت مسؤولیة ال سلطة الحكومی ة المكلف ة بالبح ث العلم ي واإلب داع التكنول وجي،            -129
:وسیمكن  ھذا  التقریر من التعریف 

           مح ددة للبح ث   بنتائج العملیات التي تقوم بھا مختلف وحدات البحث وإسھاماتھا في تحقیق األھداف العام ة ال
واإلبداع ؛

بكیفیة  استعمال الموارد المحولة لصنادیق الدعم وثمراتھا.
    الت  ي ست  صدر  "أكادیمی  ة الح  سن الث  اني للعل  وم والتقنی  ات  "وس  یكون ھ  ذا التقری  ر  موض  وع نق  اش داخ  ل

.التوجیھات المالئمة في إطار المھام المنوطة بھا

للم شاریع الداعم ة للتع اون ب ین الجامع ات      ,ل دن ھ ذا ال صندوق     تعطى األولویة ف ي مج ال م نح االعتم ادات م ن             
تموی  ل م  شاریع البح  ث والتنمی  ة الت  ي ب  ادرت إل  ى إن  شائھا المق  اوالت وت  شارك فیھ  ا      ,وم  ن ذل  ك .والمق  اوالت

وتمویل أطروحات للدكتوراة  تخص المقاوالت التي علیھا أن تشارك في ھذا ,مختبرات للبحث العلمي الجامعي
.التمویل

وتكثی  ف األن  شطة ذات القیم  ة  ,س  عیا لتط  ویر ثقاف  ة المقاول  ة والت  دبیر واإلب  داع ف  ي مؤس  سات البح  ث والتك  وین    -130
: التنمیة والنھوض بمستواه، یعمل باإلجراءات اآلتیة–المضافة المرتفعة عبر تشجیع البحث 

تماعي ومراكز  البحث ؛تشجیع حركة الباحثین وتیسیرھا بین مختلف قطاعات النشاط االقتصادي واالج
                        دعم مھام التوثیق والیقظة التكنولوجی ة ون شر نت ائج أش غال البح ث، والتعجی ل لھ ذا الغ رض بعملی ة إرس اء

كما ستصلھا بشبكة انترنیت وبقواع د  ,شبكة معلوماتیة عالیة البث  لتربط مراكز البحث والتكوین فیما بینھا   
المعطیات العلمیة والتقنیة الدولیة ؛

إحداث محاضن للمقاوالت المبدعة داخل بعض مؤسسات البحث والتكوین، من شأنھا تمكین الطلب ة              تشجیع 
م ن اس تعمال الم وارد الب شریة للمؤس سة          ,بناء على نت ائج أبح اثھم     ,والباحثین حملة مشاریع إنشاء مقاوالت    
واإلرش ادات الت ي   وتمكی نھم أی ضا م ن االس تفادة م ن الم ساعدات             ,وتجھیزاتھا، من أج ل تحقی ق م شاریعھم       

.تخولھا ھذه المؤسسات
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إنعاش األنشطة الریاضیة والتربیة البدنیة المدرسیة :الدعامة  الثانیة عشرة 
والجامعیة واألنشطة الموازیة 

تع  د التربی  ة البدنی  ة والریاض  یة واألن  شطة المدرس  یة الموازی  ة مج  اال حیوی  ا وإلزامی  ا ف  ي التعل  یم االبت  دائي             -131
وتشتمل على دراسات وأنشطة تسھم في النمو الجسمي والنفسي والتفتح الثق افي والفك ري             .عدادي والثانوي واإل

.للمتعلم

.  من ھذا المیثاق40تنظم األنشطة المدرسیة الموازیة وفق ما جاء في المادة  
ھ ا، ق  صد تعوی ده عل  ى   تت وخى الریاض ة البدنی  ة إك ساب الم تعلم مھ  ارات بدنی ة م صحوبة بالمع  ارف المرتبط ة ب       

.وجعلھ قادرا على التكیف مع بیئات مختلفة طوال حیاتھ,وبجودة الحیاة,االھتمام بصحتھ

یعاد النظر في وضعیة ھذه   ,وسعیا إلى تحقیق ھذه الغایات بكیفیة شاملة وممنھجة بأسالك التربیة والتكوین كافة           
: على الشكل التالي المادة وفي برامجھا وطرق تدریسھا ونوعیة أنشطتھا وذلك

تحظى التربیة البدنیة والریاضیة ب نفس القیم ة واالھتم ام الممن وحین للم واد الدراس یة األخ رى، وتح دد                    -أ 
حصص تدریسھا بكامل العنایة على أساس تخصیص جزء منھا للدروس النظریة التي تمكن التلمیذ من 

یة لھذا المیدان ؛اكتساب المفاھیم األساسیة المرتبطة بالمجاالت المعرف
تحدد أھداف التربیة البدنیة والریاضیة وتصاغ برامجھا ومناھجھا بكیفیة تراعي الت درج المط ابق ل سن     -ب 

الم  تعلم، ولنم  وه الج  سمي والنف  سي والعقل  ي، وتأخ  ذ بع  ین االعتب  ار الخ  صوصیة الجھوی  ة والثقافی  ة          
ل اكت  ساب المھ  ارات وتنمی  ة الق  درات   وتتمح  ور ھ  ذه األھ  داف ح  و  .واالجتماعی  ة والبیئی  ة والمناخی  ة  

اإلدراكی  ة والحركی  ة األساس  یة، والمع  ارف المتعلق  ة بمج  االت ال  صحة ونوعی  ة الحی  اة والبیئ  ة، وك  ذا       
المواق  ف وال  سلوكات المرتبط  ة بأخالقی  ات الریاض  ة، والتن  افس ال  شریف، والق  درة عل  ى االس  تقاللیة        

وتحــمل المسؤولیة ؛
ربیة البدنیة وتحدید أنشطتھا على األلعاب العتیقة وأنشطة التعبیر الجسماني،          یعتمد في طرق تدریس الت    -ج 

وألعاب جماعیة، وأنشطة بالھواء الطلق ؛
یولي المدرسون المكلفون بتأطیر التربیة البدنی ة والریاض ة المدرس یة عنای ة خاص ة الكت شاف التالمی ذ                  -د 

. في مدارج البطولة الریاضیةذوي المؤھالت المتمیزة وتوجیھھم وتشجیعھم على الرقي

تح  دث ھیئ  ات جھوی  ة للبح  ث والتق  ویم وتط  ویر التربی  ة البدنی  ة، والریاض  ة المدرس  یة والجامعی  ة، والریاض  ة       -132
القطاع  ات الحكومی  ة األخ  رى ,و ت  ضم ھ  ذه الھیئ  ات إل  ى جان ب قط  اع التربی  ة والتك  وین .الوطنی ة ب  صفة عام  ة 

وك  ذا ممثل  ین ع  ن الجمعی  ات   ) وال  شؤون االجتماعی  ة وال  شؤون الثقافی  ة  ال  شبیبة والریاض  ة وال  صحة (المعنی  ة 
ـ ـارز  ,والجامعات الریاضیة، والمؤسسات ذات الصلة بالریاضة والصحة       والشخصیات ذات الدور الریاضي الب

:وتحدد مھام ھذه المؤسســة في .عـــلى المستوى الوطني والجھوي

قنی   ة، تھ   دف إل   ى معرف   ة المواص   فات النف   سیة واالجتماعی   ة  مھنی   ة وت,القی   ام بأبح   اث نظری   ة وتطبیقی   ة
واكت شاف  ,وإنتاج مقاییس وأدوات لتقویم القدرات الریاضیة لدى الناشئة       ,والبیولوجیة لألطفال المتمدرسین  

وإنتاج معین ات دیداكتیكی ة   ,وتطویر برامج الدراسة والتدریب في مختلف التخصصات الریاضیة    ,المواھب
بین الریاضیین ؛للمدرسین والمدر

          لفائ دة مؤس سات   ,تقدیم االستشارة الھادفة إلى حل المشاكل الناجم ة ع ن ممارس ة التربی ة البدنی ة والریاض ة
التربیة والتكوین والجمعیات والجامعات الریاضیة ؛

ووضع برامج واستراتیجیات بیداغوجیة جدیدة ؛,تقویم مكتسبات التعلم الریاضي والبرامج والمؤسسات
ر على إحداث مركبات للریاضة على الصعید الجھوي تستعمل من ل دن المؤس سات التعلیمی ة، بم ا ف ي                    السھ

وتشرف على تدبیرھا ھیئة متعددة االختصاصات، تتكون من ذوي الخبرة ,ذلك الجامعة، وجمعیات الشباب
في میدان التربیة والریاضة والتدبیر والعمل الجمعوي ؛

    والعم ل عل ى وض ع وح دات الس تكمال        ,اض یة م ن مك ونین وم دربین وحك ام         اإلسھام في تكوین األطر الری
.التكوین والخبرة لفائدة  األطر والمؤسسات التي تعبر عن رغبتھا في ذلك
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الموارد البشریة:المجال الرابع 

وتحسین ,وإتقان تكوینھا,حفز الموارد البشریة:الدعامة  الثالثة عشرة 
 التوظیف والتقویم والترقیةومراجعة مقاییس,ظروف عملھا

التك  وین األساس  ي ,ویق  صد ب  الجودة.إن تجدی  د المدرس  ة رھ  ین بج  ودة عم  ل المدرس  ین وإخالص  ھم والت  زامھم  -133
.والتقویم الدقیق لألداء البیداغوجي,والوسائل البیداغوجیة المالئمة,الرفیع والتكوین المستمر الفعال والمستدیم

كم ا  ,رسین بفحوى ھذا المیثاق احتضانھم للمھمة التربویة كاختیار واع ولیس كمھنة عادی ة           ویقتضي التزام المد  
.وسن قانون عادل یالئم مھنتھم,یقتضي حفزھم وتیسیر ظروف مناسبة لنھوضھم بمھامھم على أحسن وجھ

ن والحفز والتقویم لك ل  في إطار تطبیق مواد ھذا المیثاق یتعین إعادة النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوی  
.مكونات الموارد البشریة العاملة بقطاع التربیة والتكوین

التكوین األساسي للمدرسین والمشرفین التربویین وتوظیفھم
توحد على الم ستوى الجھ وي مختل ف مؤس سات إع داد أط ر التربی ة والتك وین، كم ا ی تم ربطھ ا بالجامع ة طبق ا                           –134

اله من ھذا المیثاق، وذلك بغیة تعبئة ك ل اإلمكان ات المتاح ة م ن أج ل بل وغ األھ داف            أع  77 ج  و     42للمادتین  
:اآلتیة 

                   ،تمكین المدرسین والم شرفین الترب ویین والم وجھین واإلداری ین م ن تك وین مت ین، قب ل اس تالمھم لمھ امھم
ء التطورات التربویة وذلك وفق أھداف ومدد زمنیة ونظام للتكوین والتدریب یتم تحدیدھا بانتظام على ضو         

والتقویم البیداغوجي ؛
     لخدم ة ج ودة التربی ة والتك وین،     ,تدعیم البحث التربوي في جمیع میادینھ وت سخیره عل ى جمی ع الم ستویات

من حیث األھداف والمحتویات والمناھج والوسائل التعلیمیة ؛
 أسفلھ136تنظیم دورات التكوین المستمر طبقا للمادة  .

سمح بمزاولة مھمة مرب أو مدرس لمن توافرت فیھ الشروط التي تحددھا السلطات المشرفة عل ى التربی ة              ی -أ  -135
.والتكوین، ویراعى في تحدید إطارات توظیف المدرس مبدأ الحفاظ على ج ودة الت أطیر ف ي جمی ع الم ستویات              

تعاق د عل ى م دد زمنی ة تدریجی ة        ویتم تنویع أوضاع المدرسین الجدد من اآلن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى ال             
وفق القوانین الجاري بھا العمل ؛,على صعید المؤسسات واألقالیم والجھات,قابلة للتجدید

بإع ادة ھیكل ة   ,تطبیق ا لمقت ضیات ھ ذا المیث اق    ,  تقوم السلطة الوطنیة المشرفة على قط اع  التربی ة والتك وین   -ب  
:ھیئة المشرفین التربویین وتنظیمھا وذلك 

بتدقیق معاییر االلتحاق بمراكز التكوین ومعاییر التخرج منھا ؛
   بتعزی  ز التك   وین األساس   ي وتنظ   یم دورات التك   وین الم  ستمر لجعلھ   م أق   در عل   ى الم   ستلزمات المعرفی   ة

والكفایات البیداغوجیة والتواصلیة التي تتطلبھا مھامھم ؛
  وإق رار أس لوب   ,ارسة التقویم الفع ال وال سریع  یضمن االستقاللیة الضروریة لمم,بتنظیم عملھم بشكل مرن

توزیع األعمال واالختصاصات على أسس شفافة ومعاییر واضحة ومعلنة ؛
بتجدید العالقة مع المدرسین لجعلھا أقرب إلى اإلشراف والتأطیر التعاوني والتواصلي.

التكوین المستمر لھیئة التربیة والتكوین
ین، عل  ى اخ  تالف مھامھ  ا أو الم  ستوى ال  ذي ت  زاول فی  ھ، م  ن ن  وعین م  ن التك  وین     ت  ستفید أط  ر التربی  ة والتك  و–136

:المستمر وإعادة التأھیل 
مدتھا ثالثون ساعة یتم توزیعھا بدقة ؛,حصص سنویة قصیرة لتحسین الكفایات والرفع من مستواھا
حصص إلعادة التأھیل بصفة معمقة تنظم على األقل مرة كل ثالث سنوات.
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ت التك وین الم ستمر عل ى أس اس األھ داف المالئم ة للم ستجدات التعلیمی ة والبیداغوجی ة، وف ي ض وء            تنظم دورا 
الدراسة التحلیلیة لحاجات الفئات الم ستھدفة، وآراء ال شركاء ومقترح اتھم بخ صوص العملی ة التربوی ة م ن آب اء           

.وأولیاء وذوي الخبرة في التربیة واالقتصاد واالجتماع والثقافة

ات التكوین المستمر في مراكز قریبة م ن الم ستفیدین وذل ك باس تغالل البنای ات والتجھی زات التربوی ة               وتقام دور 
.والتكوینیة القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة

التقویم والترقیة
:كما یلي ,ة  یعتمد في ترقیة أعضاء ھیئة التربیة والتكوین ومكافأتھم على مبدإ المردودیة التربوی–137

تقوم الجامعات بوضع معاییر التقویم وطرقھ ؛,على مستوى التعلیم العالي-أ   
:بالنسبة لمستویات التعلیم األخرى یتم االعتماد على المبادئ التالیة -ب 
     ی تم ض بطھا م ع الفرق  اء    ,یعتم د مع  اییر دقیق ة وش فافة وذات م صداقیة    ,إق رار نظ ام حقیق ي للحف ز والترقی ة

عل ى أس اس اعتم اد التق ویم الترب وي م ن ل دن الم شرفین الترب ویین واست شارة              ,جتماعیین المعنی ین ب ذلك    اال
 ب من المیثاق ؛149المحدث بموجب المادة ,مجلس تدبیر المؤسسة

                      احتساب نتائج المعنیین ب األمر ف ي دورات التك وین الم ستمر الت ي اس تفادوا منھ ا وك ذا إب داعاتھم المرتبط ة
.التدریس أو باألنشطة المدرسیة الموازیةمباشرة ب

حفز ھیئة التعلیم والتأطیر في مختلف األسالك
,تحسین الوضعیة االجتماعی ة للمدرس ین  :یتم حفز جمیع األطر التربویة والتدبیریة باالعتماد على ركائز ثالثة     -138

.وظفي التربیة والتكوینومراجعة القوانین المتعلقة بمختلف مراتب م,واالعتراف باستحقاقاتھم

  بتعبئة الموارد والوسائل الالزم ة،  2001-2000تقوم سلطات التربیة والتكوین ابتداء من السنة الدراسیة   -أ 
بما في ذلك تخصیص نسبة مائویة قارة من میزانیة الت سییر، وك ذا ح شد طاق ات التنظ یم والت دبیر الفعال ة،         

على امت داد الت راب ال وطني    ,جتماعیة في قطاع التربیة والتكوینلتحقیق نھضة فوریة وشاملة لألعمال اال  
أو ,م ن خ الل إص الح الھیاك ل واألنظم ة االجتماعی ة القائم ة وتفعیلھ ا            ,بإسھام كل ال شركاء االجتم اعیین     

:ویتوخى من ھذه التعبئة تحقیق الغایات واألھداف اآلتیة .إحداث ھیاكل مالئمة وفعالة

  اریین من اقتناء مساكنھم بكل الت سھیالت الممكن ة، بم ا فیھ ا تی سیر الت وفیر م ن أج ل                     تمكین المدرسین واإلد
والحصول على القروض بشروط تفضیلیة بم ساعدة الدول ة واعتم ادا عل ى روح الت ضامن والت آزر                 ,السكن

والتعاون على نطاق األسرة التعلیمیة برمتھا ؛
مع تفعیل الھیئات المدبرة لھا ؛, فعالةتمتیع أسرة التربیة والتكوین بتغطیة صحیة تكمیلیة
 وبنظام للتقاعد التكمیلي ؛)منح العزاء(تمتیع أسرة التربیة والتكوین بنظام للتأمین على الحیاة
     مراع  اة الظ  روف الخاص  ة لألط  ر التربوی  ة العامل  ة بالوس  ط الق  روي بت  وفیر ال  شروط ال  ضروریة لعملھ  م

وحفزھم بمنح تعویضات خاصة ؛
ازرة والعزاء المؤسسي والتطوعي من لدن آباء التالمیذ أو أولیائھم والزمالء والشركاء ألعضاء تنظیم المؤ

األسرة التعلیمیة ؛
              منح المساعدات المادیة والمعنویة لجمعیات المدرسین واإلداریین، من أجل تنظیم كل نشاط علمي أو ثقافي

ام ب الرحالت الدراس یة واالس تطالعیة، وإقام ة         أو ریاضي مفی د، وإنت اج المؤلف ات التربوی ة ون شرھا، والقی              
األن شطة الترفیھی ة واالص طیاف والتخی یم، بم ا ف ي ذل ك اس تعمال المراف ق المدرس یة وال داخلیات واألحی  اء            

الجامعیة خالل العطل ؛
تشجیع نظام  إیراد للتربیة، لصالح أبناء الموظفین والعاملین بقطاع التربیة والتكوین.
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لتك ریم  ,وتقام حفالت رسمیة سنویة على المستوى الوطني والجھوي والمحل ي , لالستحقاقتحدث أوسمة -ب 
ویرتكز ,بناء على تقویم موضوعي یخضع لمسطرة شفافة ,المربین والمدرسین الذین تمیزوا في مھمتھم     

وبتف وق تالم ذتھم ورض  ا ال شركاء الترب  ویین ع ن ح  سن    ,أساس ا عل ى مق  اییس تتعل ق بتف  انیھم ف ي العم  ل    
منح مكافآت للمدرسین المتمیزین على شكل ھدایا عینیة      ,على أساس نفس المقاییس   ,ویمكن أیضا .أدائھم

.ذات فائدة علمیة ومھنیة
ینبغي مالءمة مختلف القوانین المتعلقة بموظفي التربیة والتكوین حتى تأخذ بع ین االعتب ار خ صوصیات     -ج 

مات ترش   ید اس   تعمال الوس   ائل المت   وافرة والتعبئ   ة وی   تم إرس   اء م   ستلز.ك   ل فئ   ة وحقوقھ   ا وواجباتھ   ا
ال  ضروریة للمدرس  ین م  ن أج  ل تطبی  ق س  ریع ومتناس  ق لمختل  ف العملی  ات المن  صوص علیھ  ا ف  ي ھ  ذا     

.المیثاق

تحسین الظروف المادیة واالجتماعیة للمتعلمین والعنایة :الدعامة  الرابعة عشرة 
باألشخاص ذوي الحاجات الخاصة 

روف المادیة واالجتماعیة للمتعلمینتحسین الظ
تتم إعادة ھیكلة المطاعم المدرس یة وت دبیرھا عل ى أس س المركزی ة، م ع إش راك الفرق اء، وخاص ة م نھم اآلب اء                     -139

واألولیاء والتالمیذ في البرمجة والمراقبة، بحیث توفر ھ ذه المط اعم وجب ات غذائی ة س لیمة عل ى أوس ع نط اق،            
.خصوصا في الوسط القروي

وتعم  ل مج  الس ت  دبیر المؤس  سات عل  ى االس  تفادة م  ن اإلمكان  ات المت  وافرة ف  ي ع  ین المك  ان للتم  وین والطھ  ي     
.والتوزیع في أحسن شروط النظافة واالقتصاد والنظام والشفافیة

تحرص كل مدرسة إعدادیة تستقبل التالمیذ من الوسط القروي عل ى أن تت وافر لھ ا داخلی ة ت ستوفي ك ل ش روط            –140
وی  شارك ف  ي اإلش  راف عل  ى ح  سن ت  سییر ال  داخلیات مجل  س ت  دبیر المؤس  سة،      .ال  صحة والراح  ة والمراجع  ة 

. ب من المیثاق149المحدث بموجب المادة  

تحدث جھویا، وعلى صعید كل جامعة، ھیئة ذات استقالل ذاتي في التدبیر المالي واإلداري، تناط بھا م سؤولیة              –141
والمطاعم والمقاصف الجامعیة وتوس یعھا أو إح داثھا وتجھیزھ ا، وف ق مع اییر الج ودة         التسییر وتحدیث األحیاء    

كم  ا تعتم  د ف  ي اإلی  واء  .والتنظ  یم واالس  تقبال والمحاس  بة األكث  ر م  سایرة للع  صر ولحاجی  ات األس  اتذة والطلب  ة   
ویتم تمویل ھذه .باألحیاء الجامعیة، قواعد شفافة وعادلة، تراعي االستحقاق والحاجة الموضوعیة دون غیرھما

.الخدمات بأداء المستفیدین وبدعم من الدولة متفاوض علیھ بینھا وبین الجامعات

وتسعى ھذه الھیئات كذلك إلحداث أنظمة مجھزة للنقل الجامعي بین مختلف المرافق الت ي یت ردد علیھ ا األس اتذة               
.والطلبة، على نحو یسمح باقتصاد الوقت والتكالیف التي یتحملونھا

العنایة باألشخاص ذوي الحاجات الخاصة
ف ي التمت ع    ,أو ال ذین یواجھ ون ص عوبات ج سمیة أو نف سیة أو معرفی ة خاص ة                ,رعیا لحق األشخاص المع وقین    –142

تعمل سلطات التربی ة والتك وین، عل ى امت داد الع شریة الوطنی ة للتربی ة والتك وین، عل ى               ,بالدعم الالزم لتخطیھا  
ت ومراف  ق مالئم  ة ووض  ع ب  رامج  مكیف  ة وتزوی  دھا ب  أطر خاص  ة لتی  سیر  ان  دماج     تجھی  ز المؤس  سات بمم  را 

.األشخاص المعنیین في الحیاة الدراسیة، وبعد ذلك في الحیاة العملیة

ویتم كذلك فتح المعاھد والمدارس المتخصصة في ھذا المجال، بشراكة بین سلطات التربیة والتكوین والسلطات              
. والھیئات ذات االختصاص على أوسع نطاق ممكن,الحكومیة األخرى المعنیة

وتجھ  ز وت  ؤطر عل  ى نح  و  ی  ضمن الوقای  ة الفعال  ة والعالج  ات ,    تع  زز م  صالح ال  صحة المدرس  یة والجامعی  ة–143
األولیة لكل تلمیذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراكة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الجامعیة  

.صة في ھذا المجال، وكذا كل المنظمات ذات االھتمامات الوقائیة والصحیة والطبیةوالتكوینیة المخت
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.یحدث نظام تعاضدي للتأمین الصحي للطلبة بأسعار تكون في متناول الجمیع وبدعم من الدولة

التسییر والتدبیر:المجال الخامس 

اع التربیة والتكوینإقرار الالمركزیة والالتمركز في قط:الدعامة  الخامسة عشرة 

    حیث إن المغرب، بمقتضى الدستور والقوانین المنظمة للجھات وللجماعات المحلیة ، ینھج سیاسة الالمركزیة -144
:والالتمركز اإلداریین 

واعتب  ارا ل  ضرورة مالءم  ة التربی  ة والتك  وین للحاج  ات والظ  روف الجھوی  ة والمحلی  ة ؛ وم  ن أج  ل الت  سھیل         
والع   دد المتع   اظم للمتعلم   ین ,ت   سریع لم   ساطر ت   دبیر الع   دد المتزای   د م   ن التجھی   زات األساس   یةوالترش   ید وال

.والمؤطرین  في قطاع التربیة والتكوین
وسعیا لتیسیر الشراكة والتعاون المیداني مع كل األطراف الفاعلة في القطاع أو المعنیة بھ، من حی ث التخط یط                 

.والتدبیر والتقویم
ة إطالق المبادرات البناءة، وض بط الم سؤولیات ف ي جمی ع أرج اء ال بالد لح ل الم شكالت                  وحرصا على ضرور  

والنھوض بھا بصفة شاملة ,بأقرب ما یمكن من المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة ,العملیة للقطاع في عین المكان    
.وعلى النحو المقصود باإلصالحات المتضمنة في المیثاق

ن بتن  سیق م  ع ال  سلطات األخ  رى المخت  صة، بت  سریع بل  ورة نھ  ج الالمركزی  ة       تق  وم س  لطات التربی  ة والتك  وی  
.ومسؤولیة عاجلة,والالتمركز في ھذا القطاع، باعتباره اختیارا حاسما واستراتیجیا

تح  دث ھیئ  ات متخص  صة ف  ي التخط  یط والت  دبیر والمراقب  ة ف  ي مج  ال التربی  ة والتك  وین، عل  ى م  ستوى الجھ  ة   -145
 م  ن المیث  اق، وك  ذا عل  ى ص  عید ك  ل   42 و 41التربی  ة والتك  وین الم  شار إلیھ  ا ف  ي الم  ادتین   واإلقل  یم وش  بكات 

مؤس  سة، بغی  ة إعط  اء الالمركزی  ة والالتمرك  ز أق  صى األبع  اد الممكن  ة، وذل  ك ع  ن طری  ق نق  ل االخت  صاصات  
ه، وف ق م ا   ووسائل العمل بصفة تدریجیة حثیثة وحازمة، من اإلدارات المركزیة إلى المستویات المذكورة أع ال         

.تنص علیھ المواد التالیة

على صعید الجھة، تتم إعادة ھیكلة نظام األكادیمیات  الحالیة وتوسیعھا لتصبح سلطة جھویة للتربیة والتك وین،          –146
لت ضطلع باالخت صاصات الموكول ة للم ستوى الجھ  وي     ,المتمرك زة وم زودة ب الموارد المادی ة والب شریة الفعال  ة     

: من المیثاق، مضافا إلیھا ما یلي 162بمقتضى المادة 

اإلشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسیة ؛
    على أن تفوض عملیات إنجاز البناء لھیئ ات إداری ة أخ رى مؤھل ة     ,تتبع مشاریع البناء والتجھیز التربویین,

في إطار اتفاقیات مالئمة ؛
         ،واتخاذ ما یلزم لتصحیح أي اختالل ف ي الت سییر أو         اإلشراف على السیر العام للدراسة والتكوین في الجھة

التأطیر البیداغوجي ؛
        إلنجاز م شاریع ت روم ازدھ ار       ,الشراكة مع الھیئات  الجھویة واإلداریة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

التربیة والتكوین في الجھة ؛
 وین في جمیع األمور التي تھم الجھة كك ل،  التنسیق بین الممثلیات اإلقلیمیة للسلطات المركزیة للتربیة والتك

أو تھم أكثر من إقلیم ؛
بما في ذلك التوظیف والتعیین والتقویم ؛,االضطالع بتدبیر الموارد البشریة على مستوى الجھة
اإلشراف على االمتحانات والتقویم والمراقبة على مستوى الجھة وما دونھ ؛
إعداد الدراسات واإلحصائیات الجھویة ؛
اإلشراف على البحث التربوي ذي الطابع الجھوي ؛
اإلشراف على تنظیم التكوین المستمر السنوي ؛
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اإلشراف على النشر والتوثیق التربویین ؛
     تزوید السلطات الوطنیة بالتوصیات المناسبة والرامیة إلى مالءمة برامج التربیة والتكوین وآلیات ھ لحاج ات

.ات الختصاصات الجھة المعنیةالجھة في حالة تجاوز ھذه التوصی

:تتخذ اإلجراءات التالیة ,على مستوى تنظیم السلطات الجھویة للتربیة والتكوین وتسییرھا

یشارك لزوما  في مجالس األكادیمیات الجھویة ولجانھا المختصة ممثلون عن كل الفاعلین في القط اعین       –أ 
,العام والخاص للتربیة والتكوین وعن شركائھم

یمنح لألكادیمی ات اس تقالل الت دبیر اإلداري والم الي، وترص د لھ ا میزانی ة تت صرف فیھ ا ب شكل مباش ر،               –ب 
,وتراقب علیھا طبقا للقوانین الجاري بھا العمل

والجامع  ات والمؤس  سات  التقنی  ة والتربوی  ة   ,تح  دث أجھ  زة دائم  ة للتن  سیق ب  ین األكادیمی  ات م  ن جھ  ة     –ج 
,ة ثانیةمن جھ,المرتبطة بھا

یراعى في اقتراح تعیین الم سؤولین ع ن األكادیمی ات ت وافرھم عل ى ش روط المق درة التربوی ة واإلداری ة              -د 
.والتدبیریة

على مستوى اإلقلیم، یتم تعزیز المصالح المكلفة بالتربی ة والتك وین، م ن حی ث االخت صاصات ووس ائل العم ل،                      –147
وین اط بال سلطات المركزی ة للتربی ة والتك وین      . باتج اه إدماجھ ا الكام ل   كما یعزز التنسیق بین مختلف مكوناتھ ا،  

.التحدید الفوري لجمیع االختصاصات واألطر والوسائل الممكن نقلھا مباشرة إلى المصالح اإلقلیمیة

ف  ي ص  یغتھا الالمتمرك  زة والمن  سقة، تح  ت إش  راف ھیئ  ة إقلیمی  ة   ,وتعم  ل الم  صالح اإلقلیمی  ة للتربی  ة والتك  وین 
  أع اله،  146لتربیة والتكوین تشكل على غرار الھیكلة الجدیدة لألكادیمی ات الجھوی ة الم شار إلیھ ا ف ي الم ادة                    ل

لتضطلع بمھام توجیھ المصالح اإلقلیمیة وتقویم عملھا وأدائھا في كل مجاالت التخط یط وت سییر مراف ق التربی ة             
.والتكوین وكذا التقویم التربوي على مستوى اإلقلیم

یتكون من مدیري المدارس والمؤسسات المرتبطة ,یشرف على كل شبكة محلیة للتربیة والتكوین مكتب للتسییر–148
وی ضطلع  .ضمن نفس الشبكة، وممثلین عن المدرسین وآباء أو أولیاء المتعلمین، وعن الھیئات  المھنیة المحلیة               

یة وتنفی  ذھا، وتن  سیق انتق  االت التالمی  ذ    ھ  ذا المجل  س بمھم  ة اإلش  راف الم  ستمر عل  ى إع  داد الب  رامج الدراس        
وتقوم سلطات التربیة والتكوین بتحدی د نظ ام عم ل مكات ب الت دبیر        .والمدرسین بین المؤسسات المنضویة تحتھا    

م  وازاة م  ع التق  دم ف  ي إن  شاء ال  شبكات المحلی  ة للتربی  ة  ,وتط  ویره، ف  ي إط  ار التوج  ھ الالمرك  زي والالمتمرك  ز
.والتكوین وتراكم تجاربھا

.یسیر كل مؤسسة للتربیة والتكوین مدیر ومجلس للتدبیر–149

وت  نظم دورات مكثف  ة .ی  شترط ف  ي الم  دیر  أن یك  ون ق  د ن  ال تكوین  ا أساس  یا ف  ي مج  ال اإلدارة التربوی  ة    -  أ 
للتكوین المستمر والتأھیل في ھذا المجال یستفید منھا المدیرون الحالیون ، في غضون ال سنوات الخم س              

,مة على أبعد تقدیرالقاد
یحدث على صعید كل مؤس سة للتربی ة والتك وین مجل س للت دبیر ، یمث ل فی ھ المدرس ون و آب اء أو أولی اء                         -ب 

:ومن مھام ھذا المجلس .التالمیذ وشركاء المدرسة في مجاالت الدعم المادي أو التقني أو الثقافي كافة
مواقیت الدراسة واستعماالت الزمن وتوزیع مھام المدرسین ؛المساعدة وإبداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة و
اإلسھام في التقویم الدوري لألداء التربوي وللوضعیة المادیة للمؤسسة وتجھیزاتھا والمناخ التربوي بھا ؛
اقتراح الحلول المالئمة للصیانة ولرفع مستوى المدرسة وإشعاعھا داخل محیطھا.

لط  رف والحك  م، ال ی  سمح ألي م  درس بتمثی  ل جمعی  ة اآلب  اء ف  ي مجل  س ت  دبیر عم  ال بمب  دأ التن  افي ب  ین دوري ا
.المؤسسة التي یمارس فیھا

یمكن أن یضم مجلس تدبیر المؤسسة ممثل ین ع ن المتعلم ین كلم ا ت وافرت ال شروط الت ي ی ضعھا المجل س ل ذلك                 
.وتبعا للمقاییس التي یعتمدھا في اختیار ھؤالء الممثلین
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.انیة للتسییر العادي والصیانة ؛ ویقوم المدیر بصرفھا تحت مراقبة مجلس التدبیرترصد لكل مؤسسة میز
(مصلحة للدولة تسیر بطریقة مستقلة"تمنح تدریجیا للثانویات صفة  ).SEGMAنظام  "

ذات اس  تقالل م  الي فعل  ي  وشخ  صیة علمی  ة   ,ی  تم االرتق  اء بالجامع  ة إل  ى م  ستوى مؤس  سة مندمج  ة المكون  ات   -150
ومشاریع البحث المتع ددة التخ صص      ,وتنظم على صعید الجامعة الجذوع المشتركة والجسور        ,یة متمیزة وتربو

التي تمكن من جلب موارد إضافیة ؛ وتستعمل ھذه الموارد على الوجھ األمث ل وی تم ح سن توزیعھ ا عل ى جمی ع        
وت ستفید الجامع ة م ن میزانی ة     .ةالمؤسسات التابعة للجامعة أو المرتبطة بھا، أو الفاعل ة معھ ا ف ي إط ار ال شراك           

.تمنحھا لھا الدولة تحدد حسب معاییر واضحة وعلنیة، وتدبر مواردھا البشریة  في جمیع مكوناتھا

:تحدث ھیئة وطنیة لتنسیق التعلیم العالي تحدد مھامھا كما یلي -151

ادھا ؛تحدید المعاییر  وآلیات المصادقة المتبادلة على البرامج الدراسیة واعتم
التضامن والتعاون المادي ؛
      واالمتحان ات ,وكذا تنسیق ضوابط التقویم الم ستمر ,تنسیق معاییر قبول الطلبة وتسجیلھم في مختلف األسالك,

ومناقشة البحوث العلمیة وقبولھا ؛
إحداث الشبكات المعلوماتیة المفیدة لكل ھذه الغایات وإرساؤھا ؛
من ھذا المیثاق ؛125 و 122وغ وفق ما جاء في المادتین  تطویر البحث العلمي وتشجیع النب 
                  تقدیم اقتراحات حول نظام الدراسات واالمتحانات إل ى ال سلطات الحكومی ة الم شرفة عل ى التعل یم الع الي ق صد

.البت فیھا

البح ث العلم ي   وتحدد الصیغة التنظیمیة لھذه الھیئة بمبادرة فوریة من السلطة الحكومیة المكلفة بالتعلیم العالي و           
م ع مراع اة مب ادئ    ,بتشاور مع ك ل الجامع ات والمؤس سات المعنی ة       , من ھذا المیثاق   78في إطار تطبیق المادة     

.المرونة والفعالیة والتوفیق بین استقاللیة الجامعات واالنسجام الكلي لتوجھات التعلیم العالي والبحث العلمي

:سات التعلیم العالي كما یلي تحدد الھیئات المسیرة للجامعات ومؤس–152

ومدیري ,وعمداء  الكلیات,یسیر كل جامعة مجلس للجامعة یتكون من رئیس الجامعة باعتباره رئیسا لھ-أ 
وممثلین عن األساتذة والطلبة وشخصیات من عالم ,والمؤسسات المرتبطة بالجامعة,المدارس العلیا

,االقتصاد والثقافة
ویعقد اجتماعاتھ بكیفیة منتظمة كلما ,لشؤون األكادیمیة والمالیة واإلداریة والبحث العلميویقوم المجلس بتدبیر ا

دعت الضرورة إلى ذلك ؛
یعین رئیس الجامعة لمدة أربع سنوات قابل ة للتجدی د م رة واح دة، بع د ن داء مفت وح عل ى الترش یحات الت ي                   -ب 

خیرة ثالثة  ترشیحات لتتبع المسطرة المعمول بھ ا  وترفع إلى ھذه األ .تدرسھا لجنة تعینھا السلطة الوصیة    
في التعیین في المناصب العلیا للدولة ؛

علم ا أن الترش یحات ت درس ف ي       ,یعین عمداء الكلیات ونظراؤھم حسب نفس المسطرة المشار إلیھا أع اله          -ج 
ظرف مجلس الجامعة ؛

تح تفظ الم دارس العلی ا والمعاھ د     ,  أع اله 78الم ادة  في انتظار إعادة ھیكلة التعلیم العالي المشار إلیھا ف ي           -د 
.بھیاكلھا الخاصة,األخرى لھذا التعلیم غیر التابعة للجامعات

یراع ى ف ي إح داث الجامع  ات الجدی دة أو أی ة مؤس  سة للتعل یم الع الي اس تجابتھا لمع  اییر تلبی ة  الحاج ات الدقیق  ة           -153
 إح داث الجامع ات الجدی دة رأي الھیئ ة الوطنی ة للتن سیق الم شار           ویتطل ب .للتعلیم العالي على المستوى الجھ وي     

.151إلیھا في المادة 
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تحسین التدبیر العام لنظام التربیة والتكوین وتقویمھ المستمر:الدعامة السادسة عشرة

ماط ھ ف ي ن سق    حی ث تت رابط ھیاكل ھ وم ستویاتھ وأن    ,ینظر إلى نظام التربیة والتكوین كبنیان ی شد بع ضھ بع ضا          -154
ف إن إص الح ك ل    ,وم ن ث م   .متماسك ودائم التفاعل والتالؤم مع محیط ھ االجتم اعي والمھن ي والعلم ي والثق افي         

.تتطلب التحكم في كل الم ؤثرات والعوام ل المتفاعل ة فی ھ        ,وتقویم نتائجھ ومالءمتھ المستمرة   ,جانب من جوانبھ  
عل ى نح و   ,مومی ة التربوی ة والتكوینی ة وتنفی ذھا وتتبعھ ا     یوحد اإلشراف عل ى وض ع ال سیاسات الع       ,وبناء علیھ 

م  ع ض  بط الم  سؤولیة والمحاس  بة علیھ  ا  ,وعمل  ي وحثی  ث,ی  ضمن ان  سجامھا وقابلیتھ  ا للتحقی  ق ب  شكل متماس  ك 
.بوضوح

بم  ا فیھ  ا مختل  ف  ,ی  تم تق  ویم اإلدارات المركزی  ة المتدخل  ة ف  ي مج  االت التربی  ة والتك  وین بمختل  ف م  ستویاتھا    –155
طاعات التكوین المھني وتكوین األطر قصد الترشید وإدماج ما یمكن إدماجھ على نحو یسمح بتحقیق األھ داف   ق

:اآلتیة 

وضع حد لتبعثر المبادرات والمخططات والبرامج المعتمدة في ھذا المجال ؛
   م ستوى نظ ام التربی ة    عل ى  ,ومالءمتھا لألسبقیات الحالیة والبعیدة الم دى  ,تحقیق شفافیة المیزانیات المرصودة

ككل ؛
     وح  ذف التك  الیف الزائ  دة خ  صوصا عل  ى     ,تقل  یص تك  الیف الت  سییر اإلداري لمختل  ف القطاع  ات وترش  یدھا

المستوى المركزي ؛
  م  ع مراع  اة وض  عیتھا االجتماعی  ة,ترش  ید ت  دبیر الم  وارد الب  شریة وإع  ادة ن  شرھا عل  ى نح  و مت  وازن وفع  ال,

ویة والمحلیة باألطر المقتـدرة ذات الخبرة ؛خصوصا في اتجاه دعم المستویات الجھ
      واالس  تغالل األمث  ل  ,وح  ذف الزائ  د منھ  ا  ,إتاح  ة اإلمكان  ات الفعلی  ة لل  ربط ب  ین المعاھ  د والمراك  ز المتع  ددة

عل ى أس اس تحقی ق الت وازن ب ین ض رورة حف ظ التخص صات           ,للتجھیزات األساسیة والموارد البشریة والمالیة    
وصوال إلى تقاسم كل ,ة كسر الحواجز اإلداریة والتقنیة والمالیة التي ال مبرر لھاوضرور,والخبرات المتمیزة

.وبالتالي تضافر اإلمكانات والجھود,ما ھو مشترك بطبعھ

لترش ید  ,بما فیھا الق روض والم ساعدات والدراس ات    ,تخضع برامج التعاون  الدولي في مجال التربیة والتكوین        –156
م ع تعزی ز   ,أس اس یخ دم الم صلحة العلی ا لل بالد ف ي االس تفادة الق صوى م ن ھ ذا التع اون           عل ى   ,وتنسیق شاملین 

.وتدعیم إشعاع المغرب وتشجیع تصدیر مداركھ,وإعطاء األسبقیة لإلمكانات والخبرات الوطنیة,القدرة الذاتیة

.التربویة واإلداریة,لیة والخارجیةیخضع نظام التربیة والتكوین برمتھ للتقویم المنتظم من حیث مردودیتھ الداخ–157
إلى التق ویم ال ذاتي لك ل مؤس سة         ,إضافة إلى دراسات التدقیق البیداغوجي والمالي واإلداري      ,ویستند ھذا التقویم  

.وإلى االستطالع الدوري آلراء الفاعلین التربویین وشركائھم في مجاالت الشغل والعلم والثقافة والفن,تربویة

وح  صیلة الت  دقیق ال  داخلي ,ربی  ة والتك  وین بوض  ع تقری  ر س  نوي ح  ول وض  عیة القط  اع وآفاق  ھتق  وم س  لطات الت
ویقدم ھذا التقریر  أمام البرلمان .وحول خالصات التقریر السنوي للوكالة الوطنیة للتقویم والتوجیھ,والخارجي

دورھا تقری را م ن نف س    وتعرض ال سلطات الجھوی ة للتربی ة والتك وین ب           .بمجلسیھ في دورة أكتوبر من كل سنة      
وتن شر س لطات التربی ة والتك وین عل ى       .النوع لمناقشتھ من لدن مجالس الجھات في ش ھر س بتمبر م ن ك ل س نة                

.المستویین الوطني والجھوي خالصة التقاریر المذكورة أعاله على الرأي العام

متھا  البنایات والتجھیزات ومعاییرھا ومالءتنویع أنماط: السابعة عشرةالدعامة
وحسن تسییرھا,لمحیطھا وترشید استغاللھا

,یستلزم المجھود الوطني في مجال التربیة والتكوین اس تغالل البنای ات والتجھی زات الموج ودة ف ي ھ ذا المج ال          -158
.اعتمادا على مبدإ تعدد الوظائف والتدبیر األمثل ألوقات االستعمال,إلى أقصى حد لطاقتھا



41

ظائف عدم اختزال إمكان استغالل بنیة تحتیة معینة ف ي وظیف ة وحی دة وی تم اس تعمال ك ل        یقصد بتعدد الو  -أ 
:من بینھا ,مؤسسة للتربیة والتكوین مع االحترام التام لمھمتھا األساسیة في وظائف متعددة

أو على سبیل التناوب ؛,استقبال المؤسسة ألسالك مختلفة للتربیة و التكوین لتعویض خصاص قائم
قبالھا لبرامج التكوین المستمر ؛است
و عملیات الدعم التربوي أو محاربة األمیة ؛,التعاقب بین التربیة النظامیة و التربیة غیر النظامیة
تھیئة المؤسسة خصیصا الستضافة العروض العلمیة و الفنیة والتكنولوجیة وغیرھا.

,اتھ  ا فیعن  ي التوزی  ع المحك  م للوظ  ائف المتع  ددة أم  ا  الت  دبیر األمث  ل ألوق  ات اس  تعمال المؤس  سة وتجھیز -ب  
عن طریق التمدید والتنسیق لتل ك األوق ات ط وال النھ ار وأثن اء س اعات م سائیة وخ الل             ,المذكورة أعاله 

.أیام األسبوع والعطل وبعد نھایة السنة الدراسیة

,أن ت ستجیب لمع اییر جدی دة     ,التك وین على جمیع مستویات التربی ة و     ,یشترط في كل البنایات والتھیئات الجدیدة     -159
ویتم لھذا الغرض .محینة ومتكیفة لتالئم خصائص كل وسط من النواحي البیئیة والمناخیة واالجتماعیة والثقافیة

وتق  دیر م  دة  ,وم  واد البن  اء والتجھی  ز الم  ستعملة  ,إع  ادة النظ  ر ف  ي مع  اییر المؤس  سات وم  ستلزماتھا الوظیفی  ة   
.أساس التوقعات المتعلقة بالنمو الدیموغرافي  واتجاھات الھجرةاالستعمال المحتملة على 

:یشترط في كل بنایة جدیدة في قطاع التربیة والتكوین االستجابة للمتطلبات اآلتیة -160

تقریبھا أكثر ما یمكن من السكان المعنیین ؛
إدماجھا في إطار الحیاة الجماعیة ؛
    قائم على استثمار الدولة والجماع ات المحلی ة والخ واص ف ي البنی ات            ,إدراجھا ضمن مشروع للتنمیة المندمجة 

التحتیة من طرق وتزوید بالماء الشروب وكھرباء ومرافق صحیة ومشاریع اقتصادیة معینة ؛
مراعاة حاجات األشخاص المعوقین حركیا ؛
دارةفصل المالعب والمرافق الریاضیة أو إبعادھا عن القاعات الدراسیة والمختبرات واإل.

ت  سھر ال  سلطات العمومی  ة ف  ي إط  ار ھ  ذه الم  شاریع المندمج  ة عل  ى ت  شجیع نط  اق التربی  ة والتك  وین وتن  سیقھ        
.التمدرس بالوسط القروي,وتوسیعھ، وعلى األخص

في حالة عدم التوافر اآلني لشروط البن اء الم ذكورة أع اله، خاص ة ف ي المن اطق القروی ة المعزول ة، ی تم اعتم اد              
مثل اللجوء  إلى وحدات متنقلة للتربیة والتكوین أو تھیئة مرافق موجودة واستخدامھا  ,ة ومرحلیةحلول تعویضی

.لألغراض التربویة

وت نظم لھ ذا   ,تحظى صیانة مؤسسات التعلیم والتكوین وترمیمھا والمحافظ ة عل ى ج ودة بیئتھ ا بعنای ة م ستدیمة            –161
.الغرض حمالت یشارك فیھا التالمیذ وأولیاؤھم

تتحمل سلطات التربیة والتكوین على ال صعید ال وطني والجھ وي، م سؤولیة المراقب ة ال شاملة ف ي ع ین المك ان                       –162
وعل  ى ھ  ذه ال  سلطات الت  دخل الف  وري    .ألح  وال الم  دارس وص  یانتھا، وتوافرھ  ا عل  ى أدوات العم  ل الالزم  ة     

 بیئتھا وجمالیتھ ا ومناخھ ا الترب وي    أو یمس بسالمة,لتصحیح أي خلل یضر بحسن سیر المدرسة أو تجھیزاتھا       
.الحافز
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الشراكة والتمویل:المجال السادس 

وض  بط مع  اییره وت  سییره وم  نح  ,حف  ز قط  اع التعل  یم الخ  اص :الدعام  ة الثامن  ة ع  شرة  
االعتماد لذوي االستحقاق

ف  ي النھ  وض بنظ  ام التربی  ة  ,ل  ةإل  ى جان  ب الدو,ش  ریكا وطرف  ا رئی  سیا ,یع  د قط  اع التعل  یم والتك  وین الخ  اص  -163
.والتكوین وتوسیع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودتھ

وحرصا على قیام القطاع الخاص بھذا الدور على الوجھ األمثل، وجب التزامھ باعتبار التربی ة والتك وین مرفق ا               
.عمومیا

ر التجھی ز والت أطیر و الب رامج والمن اھج         بمع ایی ,كحد أدنى ,ومن ثم وجب على الفاعلین في ھذا القطاع االلتزام        
,مع إمكان تقدیم مشروع تربوي مقرون ببرنامج مالئ م لتوجھ ات النظ ام الترب وي             ,المقررة في التعلیم العمومي   

.شریطة التھییئ لنفس الشھادات المغربیة والموافقة علیھ من لدن السلطات الوطنیة المختصة

: بإقرار نظام منھجي وشفاف یسمح بـ  تقوم سلطات التربیة والتكوین–164

واعتماد التكوینات ذات االستحقاق ؛,وتقویم مؤسساتھ ومراقبتھا,ضبط معاییر الجودة بالقطاع الخاص
االعتراف بالشھادات أو منح شھادات الدولة مباشرة للمتخرجین منھا ؛
إعالم المواطنین بأداء كل المؤسسات العاملة بالقطاع.

 ب وك ذا وكال ة     135المشار إل یھم ف ي الم ادة        , المراقبة والتقویم المشرفون التربویون التابعون للدولة      ویسھم في 
.على أن تؤدي المؤسسات المعنیة لھذه الوكالة واجبات التقویم,103التقویم والتوجیھ المشار إلیھا في المادة  

نظم  ة التربوی  ة والبیئی  ة والخلقی  ة م  ن ل  دن    كم  ا تق  وم س  لطات التربی  ة والتك  وین بزج  ر أي إخ  الل أو خ  رق لأل    
.طبقا لقوانین وضوابط ومساطر واضحة وفعالة,المؤسسة التعلیمیة الخاصة

تتخ ذ الدول ة، وف ق    ,تشجیعا الضطالع القطاع الخاص بدوره ك امال عل ى م ستوى التعلیم ین الث انوي والج امعي          –165
:اإلجراءات اآلتیة ,  أعاله164المادة 

شریطة ,ع نظام جبائي مالئم ومشجع للمؤسسات الخاصة لمدة یمكن أن تصل إلى عشرین عاماوض–أ 
في ضوء التقویم المنتظم للنتائج التربویة للمؤسسة المستفیــدة ,التجدید السنوي لالمتیازات الضریبیة

ولتدبیرھا اإلداري والمالي ؛
لت ي ت ستثمر ك ل فائ ضھا ف ي  تط ویر التعل یم ورف ع         ت شجیع إن شاء المؤس سات التعلیمی ة ذات النف ع الع ام ا      -ب 

ویم  نح ھ  ذا الت  شجیع ش  ریطة خ  ضوع المؤس  سات المعنی  ة   .وذل  ك بإعفائھ  ا كلی  ا م  ن ال  ضرائب  ,جودت  ھ
كما یتم التجدید السنوي لھذا االمتیاز في ضوء تقویم المؤسسة ؛,للمراقبة التربویة والمالیة الصارمة

ح  سب أع  داد ,عل  ى م  ستوى التعل  یم األول  ي , الخاص  ة ذات االس  تحقاقأداء م  نح مالی  ة ل  دعم المؤس  سات -ج 
وعلى أساس احترام معاییر وتحمالت محددة بدقة ؛,األطفال المتمدرسین بھا

تكوین أطر التربیة والتكوین والتسییر وجعلھا رھن إشارة المؤس سات الخاص ة ذات االس تحقاق ب شروط                  –د 
تحمالت مضبوط ؛تحدد بمقتضى اتفاقیة للشراكة ودفتر 

استفادة األطر العاملة بالقطاع الخاص من أسالك ودورات التكوین األساس ي والم ستمر المبرمج ة لفائ دة                 –ھـ 
وفق ش روط تح دد ك ذلك ض من اتفاقی ات ب ین ال سلطات الوطنی ة أو الجھوی ة الم شرفة                      ,أطر القطاع العام  

.على ھذه البرامج وبین المؤسسات الخاصة المستفیدة
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165تلتزم مؤسسات التعلیم والتكوین الخاصة المستفیدة من التشجیعات والمزای ا المن صوص علیھ ا ف ي الم ادة         -166
ب و ج  أعاله، بتطبیق رسوم التسجیل والدراسة والتأمین تحدد باتفاق م ع س لطات التربی ة والتك وین بم ا یی سر             

.االلتحاق بھا ألوسع الفئات من التالمیذ والطلبة

تعبئة موارد التمویل وترشید تدبیرھا : التاسعة عشرة الدعامة

طبق ا لم ا ج اء ف ي     ,ترتبط مسألة تمویل نظام التربیة والتك وین ب ربح رھان ات إص الحھ وتط ویره وتوس یع م داه              -167
ھا في خالل العشریة الوطنیة للتربیة والتكوین ؛ وھي الرھانات التي تبلورھا األھداف التي ینبغي تحقیق,المیثاق

:ھذا األفق الزمني وعلى الخصوص 

: الرھانات الكمیة –أ 

 أعاله ؛28تعمیم التعلیم وفق ما جاء في المادة 
 أعاله ؛36 و 33محاربة األمیة وتوسیع التربیة غیر النظامیة وفق ما جاء في المادتین 
من المیثاق30دة رفع نسبة األشخاص ذوي المؤھالت الوافدین على سوق الشغل سنویا طبقا للما .

.وإخضاع كل اعتبار كمي لمقیاس الجودة والمنفعة,أما الرھانات النوعیة فتتطلب االستثمار في الجودة -ب 
:یجدر التذكیر بما یلي ,ومن التوجھات النوعیة ذات االنعكاس المالي

ة ؛تدعیم تجھیزات المؤسسات المدرسیة بالمعدات الدیداكتیكیة والمعلوماتیة الالزم
تقویة الطابع العملي والتطبیقي للدراسة في جمیع األسالك ؛
والعنایة بشـؤونھم االجتماعیة، والعمل على تكوینھم المستمر ؛,حفز األساتذة
العنایة بالشؤون االجتماعیة والصحیة للمتعلمین.

ب ر ض رورة ملح ة، رغ م     ومن الواضح أن تعبئة الموارد الالزمة لكسب ھذه الرھانات وتحقیق ھذه األھ داف یعت             
ومن ثم وجب لبلوغھا توخي جمیع السبل الممكنة بحزم وواقعیة مع حشد ت ضامن وطن ي ش امل ع ن             .صعوبتھا

ك  ل ح  سب قدرات  ھ ,طری  ق ترش  ید ت  دبیر الم  وارد المتاح  ة حالی  ا وت  دعیم جھ  ود الدول  ة وإش  راك جمی  ع الف  اعلین 
.الحقیقیة

فیل زم ب األحرى تطبیق ھ ف ي می دان      ,ف ي جمی ع المج االت    ,اح ة مب دأ أساس ي     حیث إن التدبیر األمث ل للم وارد المت       –168
ولتحقی ق ھ ذا الھ دف الحی وي        .التربیة والتكوین، مع التقید بأقصى درجات الفعالیة والنجاعة ف ي الت دبیر الم الي             

:یلـــزم 

شار الم وارد الب شریة م ع      وإع ادة انت    ,ترشید اإلنفاق التربوي بمراجعة معاییر البناء والتجھیز وأنماطھما       -أ 
مراعاة ظروفھا االجتماعیة ونھج أسالیب الشراكة م ع المنظم ات غی ر الحكومی ة ذات الخب رة ف ي تعم یم                      

واعتم  اد ,وتقل  یص ثق  ل ال  دوالیب اإلداری  ة,وت  دعیم الالمركزی  ة,خ  صوصا ف  ي الوس  ط الق  روي,التعل  یم
,ذا المیثاقكما جاء في مختلف دعامات ھ,التدبیر والمراقبة بالمشاركة

بم ا ف  ي ذل ك ال صفقات وعق ود البن اء والتجھی  ز      ,الت زام ال شفافیة المطلق ة ف ي ك  ل أنم اط اإلنف اق الترب وي       -ب 
,واللجوء الممنھج إلى المحاسبة والتدقیقات المالیة على جمیع مستویات نظام التربیة والتكوین,والصیانة

 تلت  زم بمقت  ضاه س  لطات التربی  ة   "ربی  ة والتك  وین الح  سابات الوطنی  ة ف  ي مج  ال الت  "إح  داث نظ  ام ل  ـ  -ج 
والتكوین بتضمین التقریر السنوي الذي ترفع ھ إل ى البرلم ان ك شفا ح سابیا یوض ح بدق ة طبیع ة التك الیف            

.والموارد وكیفیة استعمالھا ومبرراتھا ومقاییس مردودیتھا
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تتطل ب تعبئ ة الم وارد الكافی ة     , الم ستویات وموازاة مع الترشید الشامل والمنھج ي لإلنف اق الترب وي عل ى جمی ع      –169
وذل ك بھ دف إنج اح ك ل التوجھ ات النوعی ة والكمی ة        ,والقارة األخذ بمبدإ تنویع م وارد تموی ل التربی ة والتك وین        

.الكفیلة بالنھوض بھذا القطاع إلى المستوى المطلوب

ة والتك وین م ن دول ة وجماع ات محلی ة      ویقتضي تنویع موارد التمویل إسھام الفاعلین والشركاء في عملیة التربی      
.ومقاوالت وأسر میسورة

ف إن الدول ة تلت زم    ,اعتبارا ألن إصالح نظام التربیة والتكوین یمث ل أس بقیة وطنی ة عل ى امت داد الع شریة القادم ة            -170
تخصیص بما یضمن امتصاص انخفاض العملة و, في المائة سنویا5بالزیادة المطردة في میزانیة القطاع بنسبة 

.بعد استنفاذ كل إمكانات االقتصاد التي یوفرھا حسن التدبیر واألداء,الفائض لمواجھة النفقات اإلضافیة

ینظر في إمكانیة خل ق م ساھمة وطنی ة         ,وتفعیال للتضامن الوطني  ,وفي إطار اإلصالح المرتقب للنظام الجبائي     
,یات المرتبط ة بتعم یم التعل یم وتح سین جودت ھ     ترصد مواردھا لصندوق مخصص لدعم العمل     ,في تمویل التعلیم  

.ویراعي في التكلیف بھذه الموارد مستوى دخل األسر ومبدأ التكافل االجتماعي

على م دى الع شریة المخص صة       ,وھكذا تواصل الدولة تحملھا للقسط األكبر من تكلفة التربیة والتكوین وتضمن          
.میثاق في جمیع واجھاتھتحقیق األھداف المسطرة في ھذا ال,لھذا القطاع

ف ي الع بء الم الي    ,في إط ار اخت صاصاتھا، وب شراكة  م ع س لطات التربی ة والتك وین              ,تسھم الجماعات المحلیة  –171
:وخاصة فیما یلي ,كل حسب استطاعتھ,الناتج عن تعمیم التعلیم الجید

وف ق الب رامج    )ى تم ام س ن ال سادسة      م ن تم ام س ن الرابع ة إل          (ب التعلیم األول ي     ,كلما أمك ن  ,االضطالع–أ 
,على أن تمنحھا ھ ذه األخی رة الم ساعدات الالزم ة لھ ذا الغ رض        ,وشروط التأطیر التي تعتمدھا الدولة    

حسب عدد األطفال المستفیدین من التمدرس في ھذا المستوى ؛
,اھزة ومالئم ة خصوصا في العالم الق روي، بتخ صیص مح الت ج        ,اإلسھام في تعمیم التعلیم االبتدائي    –ب 

وكلما أمكن مع المنظمات غی ر    ,أو  بناء محالت دراسیة جدیدة وتجھیزھا وصیانتھا بشراكة مع الدولة          
,الحكومیة المعتمـدة من لدن السلطات الوطنیة أو الجھویة للتربیة والتكوین

باس  تقبالھا ,ف  ا ف  اعال فی  ھف  ضاء للتك  وین وطر,تع  د المق  اوالت، ع  الوة عل  ى رس  م التك  وین المھن  ي ال  ذي تؤدی  ھ  –172
وبانخراطھ  ا ف  ي عق  ود ش  راكة م  ع مؤس  سات التك  وین المھن  ي والتعل  یم الع  الي ذات        ,للمتمرس  ین والمت  دربین 

التخصصات المرتبطة بمجال نشاطھا االقتصادي التقني والصناعي ؛ وبإسھامھا في اإلش راف عل ى ت دبیر تل ك              
.المؤسسات ودعمھا

باعتبارھا مرفقا ,في المستویین الثانوي والعالي, وتجدیدھا بین المؤسسات التعلیمیةسعیا لتغییر العالقة-173
ف إن إق رار إس ھام األس ر ی راد من ھ باألس اس جعلھ ا         ,وب ین الم ستفیدین منھ ا م ن جھ ة أخ رى           ,من جھة ,عمومیا

.مردودیتھممارسا لحقوقھ وواجباتھ في تدبیر وتقویم نظام التربیة والتكوین وتحسین ,شریكا فعلیا

:یجدر تأكید ثالثة مبادئ أساسیة ,وفي ھذا المجال

وت   ضمن عل   ى ,إن الدول   ة تتحم   ل الق   سط األوف   ر وت   ضطلع بال   دور األكب   ر ف   ي تموی   ل التعل   یم ,المب   دأ األول
تعم  یم التعل  یم اإللزام  ي م  ن س  ن , أع  اله170الم  ذكورة ف  ي الم  ادة ,ع  الوة عل  ى ب  اقي م  سؤولیاتھا,الخ  صوص

بت  شارك وتع  اون م  ع  ,ى م  تم س  ن الخام  سة ع  شرة وش  روط تمویل  ھ لفائ  دة ك  ل األطف  ال المغارب  ة    ال  سادسة حت  
,حسب ما لھا من استطاعة,الجماعات المحلیة

إذا ما استوفى الشروط    ,ال یحرم أحد من متابعة دراستھ بعد التعلیم اإللزامي ألسباب مادیة محض           ,المبدأ الثاني 
,المعرفیة لذلك
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وفي مرحلة الحقة في التعلیم ,تفعیل التضامن االجتماعي بإقرار رسوم التسجیل في التعلیم العالي:المبدأ الثالث
.  أسفلھ175 و 174الثانوي حسب ما تنص علیھ المادتان 

مع تطبیق مبدأ اإلعفاء ,بناء على ضریبة الدخل   ,یراعى في تحدید رسوم التسجیل مدى یسر األسر       ,وبناء علیھ 
:كما یلي في المادتین التالیتـــین ,واإلنصاف بین الفئات األخرى, ذات الدخل المحدوداآللي للفئات

وبقدر ما تتحقق اإلصالحات المت ضمنة ف ي ھ ذا    ,في أجل أربع إلى خمس سنوات  , على مستوى التعلیم الثانوي   -174
,رس اء مج الس ت دبیر المؤس سات    وك ذا إ  ,تأطیرا وتجھیزا ومضمونا  ,الرفع من جودة التعلیم   ,المیثاق وباألخص 

:یمكن تحدید مقادیر رسوم تسجیل التالمیذ وفق المبادئ اآلتیة , أعاله149المنصوص علیھا في المادة 

اإلعفاء التام من أي أداء جدید لألسر ذات الدخل المحدود   ؛-أ 
العائلی ة ل دى الفئ ات ذات ال دخل         و مراع اة ع دم اإلخ الل جوھری ا  بت وازن المیزانی ة               ,اإلعفاء الت دریجي  -ب 

وباعتبار عدد أبناء األسرة الواحدة المتمدرسین بالتعلیم الثانوي ؛,المتوسط
تعفى ھذه األسرة من األداء عن التلمی ذ  ,في حالة تمدرس متزامن لعدة أبناء ألسرة واحدة بالتعلیم الثانوي   -ج 

حسب قدراتھا المادیة ؛,الثاني والثالث بنسب متدرجة
ویمك ن أداؤھ ا موزع ة عل ى ش ھور ال سنة الدراس یة وتك ون م صادر تموی ل                    ,تعد رسوم الت سجیل س نویة     -د 

وال یمكن بحال من األحوال التصرف فیھا خارج عملی ات ت دخل ض من إط ار تح سین          .خاصة بالمؤسسة 
مثل فیھ كل ویوضع تسییر ھذه الموارد تحت مراقبة مجلس التسییر الذي ی        .جودة التعلیم بالمؤسسة نفسھا   

.من المؤسسة واآلباء أو األولیاء والشركاء والمعنیین اآلخرین

: أعاله 174 و 173، ومع مراعاة مقتضیات المادتین 78وطبقا لمادة ,على مستوى التعلیم العالي–175

تفرض رسوم التسجیل بعد ثالث سنوات من تطبیق مشروع اإلصالح مع إعطاء منح االس تحقاق للطلب ة              -أ 
المتوفقین المحتاجین ؛

تح  ت رس  وم الت  سجیل الم  شار إلیھ  ا ف  ي البن  د أع  اله بتوص  یة م  ن مجل  س الجامع  ة، وبموافق  ة ال  سلطات      -ب 
.الحكومیة المعنیة

ـ ـاسبة علیھ ا          ,توجھ مداخیل رس وم الت سجیل إل ى مؤس سة التعل یم الع الي نف سھا               –176 ـ ـھا والمحـ وی شرف عل ى صرفـ
. أ من ھذا المیثاق152مقتضى المادة مجلس الجامعة المحدث ب

یمك  ن الطلب  ة وأولی  اءھم م  ن أداء رس  وم ,ب  شراكة ب  ین الدول  ة والنظ  ام البنك  ي,یح  دث نظ  ام للق  روض الدراس  یة-177
.التسجیل بالقطاعین العام والخاص، بشروط وتسھیالت جد تشجیعیة
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الخــاتمة 

تكوین عمال متكامال      ل یة وا ترب ل ا م  ا  یعد إصالح نظا بتر ویتطلب مجھودا حازم  ل ا لتجزئة وال  ا یقبل   ال 

نفس  ل ا تعث ر       ,طویل  ل ا ت سویف أو  ل ا قب ل  ی ث م  .وال  ا ف ي        ,وم ن  لمعل ن عنھ  ا ة  ل شامل ا ئ ة  تعب ل ا فف ي إط ار 

ث   اق لمی ا ق   سم األول م   ن ھ   ذا  ل تك   وین ,ا ل ی   ة وا ترب ل ل ی   ة  لع   شریة الوطن ا ق   وم جمی   ع ,وعل   ى امت   داد  ت

ل     ,السلطات العمومیة  ا س  یمی ة           وعلى األخص منھ  تك وین المركزی ة والجھوی ة واإلقل ل ی ة وا ترب ل ا طات 

لمیثاق ا تحقیق مواد ھذا  ابعة عن كثب ل لمت ا ب یة  :وذلك ,والمحل

  ؛2000بالتنفیذ الفوري لإلجراءات التي نص المیثاق على تطبیقھا في أفق الدخول المدرسي لسبتمبر -أ 

ومنحھ  ا األس  بقیة ف  ي ,طبق  ا ل  روح المیث  اق ون  صھ,باعتم  اد الن  صوص الت  شریعیة والتنظیمی  ة الالزم  ة-ب 

وتسریع الم ساطر المتبع ة ف ي ھ ذا ال شأن، والس یما إع داد م شروع ق انون            ,التداول والمصادقة والتنفیذ  

إطار یتضمن األھداف والمبادئ واإلجراءات العامة التي ینص علیھا المیثاق ؛

عل  ى الم  ستویات الالمركزی  ة   ,اإلدارات المخت  صةبتعبئ  ة ك  ل األط  ر اإلداری  ة والتربوی  ة ف  ي جمی  ع      -ج 

لتدقیق مختلف دعامات المیثاق وتنفیذھا ؛,والالمتمركزة

وك  ذا ع  ن طری  ق البرلم  ان والمج  الس  ,عل  ى م  ستوى الحكوم  ة,بوض  ع آلی  ة المتابع  ة الیقظ  ة والدقیق  ة -د 

. أعاله157المنتخبة والرأي العام كما جاء في المادة 


