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 بالغ صحفي

 
 لتتبع ومواكبة ا صالح منظومة التربية  ل للجنة الوطنيةاالجتماع الأو   

 والتكوين والبحث العلمي
 

جتماعها الأول برئاسة الس يد ا، 3502دجنبر  30والبحث العلمي، يومه الأربعاء  صالح منظومة التربية والتكوينا   ةعقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكب
وفق  وذلك ،في هذه اللجنة ، وبحضور الس يدات والسادة الوزراء وممثلي المؤسسات الدس تورية والهيئات الأعضاءسعد الدين العثماني رئيس الحكومة

  .3502أأكتوبر  6الصادر في  3.02.720المرسوم رقم   مقتضيات

الكتابة  رئيسو قدمه الس يد سعيد أأمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عرضا أأعماله وقد تضمن جدول 
، الذي تم الدائمة للكتابة االجتماع الأول أأهم خالصات اس تعرض فيه العلمي، التربية والتكوين والبحث للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة ا صالح منظومةالدائمة 
ة من أأجل  والمساهملتقديم  كل الدعم  الدائمة أأعضاء الكتابة معراب عن اس تعدادأأهمية المرحلة وراهنيتها،  وشدد فيه على ،3502 دجنبر 00بتاريخ  عقده

نجاح ورش ا صالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.   ا 

شغالها وهي : لجنة الشؤون القانونية وتنسق أأ مقترحات بخصوص مهام وتنس يق اللجان المتخصصة الدائمة  خالل هذا العرضقدم الس يد الوزير و 
صالح اال دراة ولجنة  غالها وزارة التربية ق أأشالتتبع وتنسالأمانة العامة للحكومة ولجنة الشؤون اال دارية والمالية وتنسق أأشغالها وزارة االقتصاد والمالية وا 

 ولجنة التنس يق مع الجماعات  الترابية، وتنسق أأشغالها وزارة الداخلية. ،لوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميا

طار تنزيل مقتضيات القانون اال طار المتعلق ابلتربية  القادمة س نوات 2التدابير واال جراءات ذات الأولوية المبرمجة خالل  كما قدم الس يد الوزير في ا 
 .3525-3500لال صالح وكذا مقتضيات الرؤية االستراتيجية  ،17-51والتكوين والبحث العلمي 

تعليم الأولي رساء وتعميم ال ا   تم فيهوسي  مكوانت المنظومة وهيكلتها محورتتجلى في  ،محاور أأساس ية خمسة هذه التدابير واال جراءات خصوت
م بيداغوجي ابلتعليم العالي يس تجيب لمتطلبات التنمية الوطنية اعتماد نظاكذا و  ،س نوات 8و 4وجه جميع الأطفال المتراوحة أأعمارهم ما بين  فيوفتحه 

ص، وين التابعة للقطاع الخام والتكوالتعليسات التربية ييم المطبقة على مؤس ومراجعة نظام الترخيص واالعتماد واالعتراف ابلشهادات ومنظومة المراقبة والتق 
طار تعاقدي جديدوذلك من  رساء ا  حداث المجلس الوط خالل ا  ليه مهمة ، وكذا ا  قني تتبع استراتيجية البحث العلمي والت ني  للبحث العلمي س توكل ا 

 تدخلين في هذا المجال.والتنس يق بين مختلف الم  تكارواالب 

لزامي لجميع الأطفال  ووضع برامج محلية لتعميم تظومة وأ  وفي محور الولوج للمن   درس الفتيات مليات االس تفادة من خدماتها سيتم  تعميم التعليم اال 
عاقة  أأو في وضعية خاصة ووضع ميثاق للم  في القرى ووضع مخطط وق المتعلم تعلم يحدد حقوطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية ا 

رساء اللجنة خصوص محور المناهج والبرامج ما بأأ  وواجباته. انت منظومة والتكوينات الخاصة بمختلف مكو الدائمة لتجديد ومالءمة المناهج والبرامجسيتم ا 
كوانت مبيقات الهندسة اللغوية الواجب اعتمادها في المناهج والبرامج والتكوينات على مختلف كل مكون من وتحديد تط التكوين والبحث العلمي التربية  و 

لفائدة جميع الأطفال  ووضع برامج للتمدرس االس تدراكي ،منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والقيام بمراجعة شاملة لنظام التقييم واالمتحاانت واال شهاد
 المنقطعين

عة برامج س نوية للتكوين  ومراج التكوين المهني فضال عن وضع ميثاق تعاقدي لأخالقيات مهن التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع عرض  عن الدراسة،
 الأساس  والمس تمر لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكوانت منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومس توايتها.

 روبخصوص محور التمويل والتقييم سيتم تفعيل التضامن الوطني والقطاعي لتنويع تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تطوي 
جراءات االنفاق العمومي على قطاع البحث العلمي، فضال ع طار التعاون الدولي والمراجعة الشاملة لمساطر وا  نجاز تقييم ا   نبرامج للتعاون والشراكة في ا 

  داخلي وخارجي بكيفية دورية ومس تمرة وفق برمجة س نوية متعددة الس نوات.

س نوات والذي يهم مكوانت المنظومة الثالث : التعليم  2مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي خالل  التداول في شأأن تضمن جدول الأعمالكما 
مشروع وثيقة مرجعية بما  34مشاريع قرارات و 03مشاريع مراس يم و 27مشاريع قوانين و 6ويضم  المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

لى ذلك تم ، اوتنظيمي اتشريعي انص 60عه مجمو  ضافة ا   اس تعراض الئحة مشاريع النصوص الجاهزة أأو في طور اال عداد.ا 

موجب قانون المالية المحدث ب التربية والتكوين وتحسين جودتها الصندوق الخاص للنهوض بمنظومةاالجتماع كان مناس بة أأيضا للتداول بخصوص 
 .ن جودتهاوتحسي التربية والتكوين، وذلك بهدف ضبط حساابت العمليات المتعلقة بتنويع مصادر تمويل منظومة 3535للس نة المالية  75.02رقم 


