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 هللا الرمحن الرحمي، مبس

 رسول هللا وعىل آ هل وحصبه آ مجعنيالم عىل سامحلد هلل والصالة وال  

 

 

 السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،

 السيدات والسادة املستشارين املحترمين،

 مقدمة

 

أود في البداية أن أشكر السيدات والسادة املستشارين املحترمين على تفضلهم 

السياسة الحكومية ملعالجة تحديات التعليم في موضوع  الهامة ه األسئلةهذبطرح 

حظى ي، كما ال يخفى عليكم، موضوعوهو  ن املنهي والبحث العلمي ببالدنا"،والتكوي

باهتمام وعناية خاصين من قبل صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، 

ملنظومة اوبالنظر إلى أن إصالح . للمملكة الوحدة الترابيةباعتباره أولوية وطنية بعد 

، بالدنال الشاملة واملستدامةيعد مدخال أساسيا لرفع رهان التنمية التربوية الوطنية 

املنظومة التربوية في التنشئة االجتماعية لألجيال الصاعدة  خالل تفعيل أدوارمن 

 وتكوين وتأهيل مواطنات ومواطني الغد.

 املنظومة التربوية الوطنية، فقد اختارتصالح ل  واعتبارا لألهمية االستراتيجية

رؤية استراتيجية واضحة األهداف من خالل  ،أفق زمني بعيد املدىبالدنا أن تضعه في 

ستحضر تطلعات مدرسة املستقبل وحاجيات أبنائنا ت، (2030-2015) والطموحات

 وبناتنا وحقهم في املعرفة وفي تعليم ذي جودة.

 ،املتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي الطار-وال شك أن مشروع القانون 

الذي يوجد قيد املناقشة لدى املؤسسة  ،الذي أعد لتنزيل هذه الرؤية االستراتيجية

يشكل خارطة طريق لإلصالح التربوي املنشود ببالدنا، إذ يهدف إلى التشريعية املوقرة، 

فؤ اس تحقيق النصاف وتكاتحديد املبادئ واالختيارات االستراتيجية، وذلك على أس

جملة من التوجهات  الفرص والجودة، وضمان استدامة الصالح، وذلك من خالل

 :األساسية، نذكر منها



3 

  رفع السن األقص ى لهذه من خالل املدى الزمني للزامية التعليم، توسيع

 سنة؛  16اللزامية إلى 

 سنوات بالتعليم األولي،  5و 4أطفال الفئة العمرية من  إقرار إلزامية تمدرس

 سنوات في مرحلة مقبلة؛ 3على أن يتم إدماج الفئة العمرية من 

  التمييز اليجابي لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق ذات

 الخصاص؛

  ،إيالء عناية خاصة لتمدرس األطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة

 نهم من حق التعلم؛لتمكي

  التطوير والتحسين املستمرين للنموذج البيداغوجي، وتطوير املناهج واملقاربات

 البيداغوجية؛

  إرساء هندسة لغوية محكمة، ترتكز أساسا على ترسيخ استعمال اللغتين

الوطنيتين الرسميتين بما ينسجم ومكانتهما الدستورية واالجتماعية، إلى جانب 

 ة تدريجية ومتوازنة.إرساء تعددية لغوي

، من خالل الشروع في مللف التربية والتكوينوقد أولت الحكومة اهتماما خاصا 

امليزانية  شهدتحيث ، 2030-2015مضامين الرؤية االستراتيجية لإلصالح  فعيلت

مقارنة مع سنة  2019سنة  %25نسبة ارتفاعا مطردا بلغ  املخصصة لهذا القطاع

هذا املجهود املالي استجابة للحاجيات امللحة للمنظومة وستواصل الحكومة ، 2016

 التربوية الوطنية.

ويقوم تصور الحكومة لصالح املنظومة الوطنية للتربية والتكوين، انطالقا من 

الرؤية االستراتيجية ومضامين برنامجها الحكومي، على مقاربة شمولية ومتكاملة تشمل 

 يلي: مختلف مكونات هذه املنظومة من خالل ما

  دة التعليمق جو يتحقل، باعتباره رافعة أساسية تعميم التعليم األوليالسعي إلى 

  ؛الهدر املدرس يومحاربة 

  ئتحقيق النصاف وتكافجودة التعليم االبتدائي والثانوي، من أجل تحسين 

 أبناء املغاربة إلى التمدرس؛الفرص في ولوج 
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  الذي  ،لتحقيق فرص التشغيلتعزيز التكوين املنهي باعتباره رافعة أساسية

لوية سامية، أفضت إلى بلورة خارطة طريق مندمجة، من أهم و حظي بعناية م

 مكوناتها إحداث املدن الجهوية للمهن والكفاءات؛

 قيق تح بما يمكن من، إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي

ل، وتحسين مالءمة أفضل لعرض التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغ

 ج الدعم االجتماعي املوجه للطلبة.جودته، وتوسيع عرضه، وتطوير برام

  سد الخصاص والرفع من جودة بهدف املوارد البشرية التربوية تعزيز وتأهيل

  .العملية التعليمية

 التعليم األوليإلى تعميم  السعي-أوال

م إنجاح مسار التعلالطفولة املبكرة في االستثمار في  عليكم أهمية تخفىال 

ومحاربة الهدر املدرس ي. وفي هذا الطار فإن الحكومة تعمل جاهدة على تعميم التعليم 

يوليوز  18يوم األولي من خالل تنزيل البرنامج الوطني للتعليم األولي الذي تم إطالقه 

هذا البرنامج الطموح الذي  .السامية لصاحب الجاللة حفظه هللاتحت الرعاية ، 2018

، يستهدف تحقيق نسبة 2030-2015ينطلق من الرؤية االستراتيجية للتربية والتكوين 

، 2028-2027في أفق املوسم الدراس ي من استفادة األطفال من التعليم األولي  % 100

 .2022-2021املوسم الدراس ي مرحلية في  كنسبة % 67و

من  بشراكة مع مختلف الفاعلينهذ البرنامج،  في تنزيل شرعت الحكومة فعلياقد و 

 1,35غالف مالي قدره  من خالل رصد ،مدني وقطاع الخاصومجتمع  جماعات ترابية،

 .الحجرات الدراسيةبناء وتجهيز ل 2019سنة  ميزانية برسم مليار درهم

-2018، برسم املوسم الدراس ي مجموع األقسام الدراسية بهذا املستوى وقد بلغ 

، في حين طعن املوسم الفار  اقسم 3.771زيادة قسما، أي ب 43.141 مجموعه ، ما2019

الرفع من مكن من  . وهو ماألف مربي)ة( 380.000بلغ مجموع املربين واملربيات ما يفوق 

دد األطفال املسجلين ة، حيث بلغ عطفلة وطف 100.000عدد املسجلين بهذا املستوى ب

 .طفل وطفلة 799.937ما مجموعه  م املوسم الحاليبرسبهذا املستوى 
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 جودة التعليم االبتدائي والثانوي تحسين-ثانيا

تمثل ت من املعلوم أن التحديات الكبرى التي يواجهها التعليم االبتدائي والثانوي 

ال  ،ليمجودة التع نتحسيو  تمدرس وتقليص نسبة الهدر املدرس يتعميم ال أساسا في

قليص من على التاملبذولة، الجهود  ترتكزوفي هذا الطار،  . القروي لمبالعا سيما

ت لخصوصياليستجيب  بماالعرض هذا ، عبر تنويع الخصاص في العرض املدرس ي

فضال  ،دعم االجتماعي من أجل التمدرسوكذا تعزيز ال ،اململكة املجالية ملختلف ربوع

 .عن تطوير النموذج البيداغوجي

 املدرس يعلى مستوى تعزيز العرض  .1

سسات بناء املزيد من املؤ من خالل  البنية التحتية املدرسيةتوسيع العمل على تم 

تزايدة الستقبال األعداد امل تأهيل املؤسسات املتوفرة،و التعليمية والحجرات الدراسية 

برسم  ،للتالميذ، حيث بلغ عدد املؤسسات التعليمية باألسالك التعليمية الثالثة

بالعالم  5.994منها  ،مؤسسة على املستوى الوطني 11.032 املوسم الحالي، ما مجموعه

مؤسسة على املستوى  54، منها على املستوى الوطني مؤسسة 127القروي )بزيادة 

 10مدرسة جماعاتية )بزيادة  134(، بما فيها 2018-2017القروي عن املوسم 

برسم  مؤسسة تعليمية 1780مؤسسات عن املوسم الفارط(. كما تم تأهيل ما يقارب 

 ؛املوسم الحالي

 تعزيز خدمات الدعم االجتماعيعلى مستوى  .2

ي االجتماعتعزيز الدعم الرامية إلى التدابير تواصل الحكومة تنفيذ جملة من 

فئات س أبناء الالتي تحول دون تمدر اقتصادية -تجاوز املعيقات السوسيوللتمدرس و 

وذلك عبر تعزيز خدمات الدعم االجتماعي مع تحسين جودتها وتطوير آليات  املعوزة،

مع الحرص على تمييز إيجابي لفائدة األوساط القروية والشبه  ،بها الخاصة االستهداف

ميزانية عدد من  من الرفع، حيث تم، في هذا الطار، حضرية واملناطق ذات الخصاص

ير فيما منها. وتتمثل هذه التداب املستفيدينالبرامج االجتماعية املوجهة للتالميذ وعدد 

 يلي:
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 رفع عدد مكن من ما األمر الذي ، برنامج "تيسير"توسيع املدى الجغرافي ل

 بميزانية 2016سنة  860.100تلميذ)ة(، مقابل  2.087.000املستفيدين إلى 

  ؛مليار درهم 2تفوق  سنوية

  2018"مليون محفظة"، الذي بلغ برسم املوسم الدراس ي مواصلة دعم برنامج-

منهم بالوسط  % 64ألف مستفيدة ومستفيد،  263مليون و 4حوالي  2019

 ؛2019مليون درهم برسم ميزانية  250القروي، بغالف مالي يقدر ب 

 ناهز إجمالية تبكلفة  درسيةلداخليات واملطاعم املرفع القيمة اليومية ملنح ا

. وقد مقارنة مع السنة الفارطة %63، بزيادة 2019سنة  برسممليار درهم  1.47

تلميذ)ة( من املطاعم  1.294.947تلميذ)ة( من الداخليات  111.321استفاد 

بالعالم  552، منها 917)بلغ عدد الداخليات  برسم املوسم الحالي املدرسية

 .القروي(

تحسين جودة الخدمات التي تقدمها املطاعم املدرسية وفي إطار مواصلة 

 2.19.333مرسوم رقم  ، على مشروع2019ماي  16، صادقت الحكومة يوم والداخليات

بتحديد أصناف ومقادير املنح الدراسية الخاصة باألقسام الداخلية واملطاعم 

 .وط االستفادة منهاوكذا شر  ،املدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

ويهدف هذا املرسوم إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى دعم التمدرس في صفوف 

التلميذات والتالميذ املنحدرين من أسر معوزة وخاصة باألوساط القروية وشبه 

الحضرية واملناطق ذات الخصاص، وكذا االرتقاء بخدمات اليواء والطعام، عبر 

يترتب وس .ت املخصصة لذلك مع ضمان ديمومة صيانتهاإحداث وتأهيل وتجهيز البنيا

، مليون درهم 470رفع ميزانية الطعام املدرس ي والداخليات إلى مليار وعن هذا الصالح 

 .الف تلميذ جلهم بالعالم القروي 100لفائدة مليون و ،%50بزيادة  أي

 على مستوى تطوير النموذج البيداغوجي .3

مت ، تالبيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوينالنموذج  في إطار تطوير

طوير تفضال عن  مقاربات نوعية كبيداغوجيا الخطأ،باعتماد مراجعة الكتب املدرسية 

تقوية الجسور بين التكوين ، و داخل املنهاج الدراس ي « Soft Skills »املهارات الحياتية 

ي التي بالثانوي العدادي والتأهيلالعام والتكوين املنهي من خالل إرساء املسارات املهنية 
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رساء هندسة جديدة للتكوين تلميذ. كما تم إ 26.233و 19.366استفاد منها على التوالي 

 ؛األساس للمدرسين ترتكز على الجازة في علوم التربية

الرقي بالوظائف  الرامية إلىمن الجراءات تم العمل على اتخاذ جملة يا مك

 :من خاللاألساسية للمدرسة، وتحسين جودة املنظومة التربوية، 

 تنزيل الهندسة اللغوية الجديدة ودعم التمكن من اللغات؛ 

  تحيين الكفايات األساس لتالميذ التعليم االبتدائي وتقوية القدرات العلمية

 ؛مليةلحياة العللتالميذ وتيسير االنتقال إلى التعليم العالي واالندماج في ا

 تجديد تعليم وتعلم العلوم والتكنلوجيا والرياضيات؛ واالرتقاء بالتعليم التقني؛ 

  تنمية وتطوير كفايات التالميذ في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في

 .عليم والتعلمالت

 مؤشرات أولية إيجابية مشجعة  .4

-2018 حسب نتائج الحصاء املدرس ي املتخذة، الجراءات النوعيةمكنت مختلف 

تسجيل تحسن مهم في العديد من املؤشرات ذات االرتباط خصوصا من  ،2019

 :من أهمها ما يلي بمجال تعميم التعليم،

   2015-2014انتقلت نسبة التمدرس على املستوى الوطني بين املوسمين 

وبالتعليم الثانوي  99.7%إلى  93.6% ، بالتعليم االبتدائي من2019-2018و

 ؛91.1%إلى  85.3%العدادي من 

 ة تسجيل تراجع ملحوظ في هذه النسبقد تم وفيما يتعلق باالنقطاع الدراس ي، ف

موسم  0,6%إلى  2015-2014موسم  2,9%بالتعليم االبتدائي حيث انتقلت من

 12,2%هذه النسبة بالتعليم الثانوي العدادي من انتقلت . كما 2018-2019

حين عرف عدد املنقطعين انخفاضا مهما  خالل نفس الفترة، في 10,7%إلى 

 ؛9,1%إلى  13,9%بالثانوي التأهيلي حيث انتقلت نسبة االنقطاع من 

  كما تم تسجيل انخفاض مهم وملموس في نسب االكتظاظ، حيث وصلت برسم

 وبالثانوي العدادي 0,9%بالتعليم االبتدائي إلى  2019-2018املوسم الدراس ي 

 ؛1,0%وبالثانوي التأهيلي إلى  1,7%إلى 
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  من التالميذ  95,8أن %وفيما يخص نسب استكمال الدراسة، فقد تم تسجيل

الذين ولجوا السنة األولى من االبتدائي سابقا، تمكنوا من استكمال دراستهم 

، بينما وصلت هذه 2019-2018بهذا السلك التعليمي خالل السنة الدراسية 

، مما يدل على تحسن نسبي 2014-2015ل السنة الدراسية خال 86.7النسبة %

 ؛ملستوى احتفاظ التعليم االبتدائي بالتالميذ

  نسبة نجاح مجموع املتمدرسين ذكورا أما بخصوص نسب النجاح، فقد عرفت

-2014وإناثا بالسنة السادسة من السلك االبتدائي تطورا طفيفا بين املوسمين 

، مع تسجيل تفوق 89.8إلى % 80.1انتقلت من %، بحيث 2018-2017و 2015

 ؛92.4ملحوظ لدى الناث مقارنة مع الذكور بنسبة نجاح تقدر ب%

  انتقلت نسبة نجاح مجموع املتمدرسين ذكورا وإناثا بالسنة الثالثة من كما

، من 2019-2018و 2014-2015السلك العدادي ما بين املوسمين الدراسيين 

 ؛نقطة 16.4ذلك ارتفاعا قدره مسجلة ب 67.9إلى% %51.5

 نسب النجاح في البكالوريا سجلت تطورا إيجابيا خالل السنوات  وسجلت

-2017واملوسم الدراس ي  2015-2014األخيرة، وخاصة ما بين املوسم الدراس ي 

 . 71.9إلى % 60.8، بحيث انتقلت من 2018%

 التكوين المهنيمنظومة  تجويد-ثالثا

ين نظام التكوين املنهي في تكو ميز الذي يضطلع به ال يخفى عليكم الدور املت

العنصر البشري وتلبية الحاجيات القطاعية من الكفاءات واليد العاملة املؤهلة، مع 

 .الحرص على التقريب بين عرض التكوين ومتطلبات سوق الشغل التي تتغير باستمرار

بعناية مولوية  ،االستراتيجيبالنظر إلى طابعه ورش إصالح التكوين املنهي،  ويحظى

، أعطت دعما قويا لعمل الحكومة في هذا املجال، لجاللة امللك حفظه هللا سامية خاصة

، الذي تفضل بترأس الجلسات الخاصة بتأهيل لجاللتهالتتبع املباشر من خالل 

تقوم  ،والتي توجت بتقديم خارطة طريق لتطوير التكوين املنهي منظومة التكوين املنهي،

ن وإحداث جيل جديد م ،تهم تأهيل عرض التكوين املنهي أساسية، خمس مرتكزاتلى ع

ود في لشباب املوجل والتأهيل املنهي ،واعتماد مقاربات بيداعوجية حديثة ،املؤسسات
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ين جاذبية كر وتحسوالتوجيه املب ،القطاع غير املهيكل لتيسير ولوجه للقطاع املهيكل

 .التكوين املنهي

اململكة  كل جهات ستمكن من توفرفي ميدان التكوين املنهي، هذه النقلة النوعية 

متعددة األقطاب والتخصصات، ستضم قطاعات  "مدن للمهن والكفاءات"على 

وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات وحاجيات الجهة املتواجدة بها، كما 

قمي وكذا مهن املستقبل في املجال الر تهم توفير التكوين في مجال الذكاء االصطناعي، 

وترحيل الخدمات باعتباره قطاعا واعدا يشكل قيمة مضافة على مستوى إحداث 

 .مناصب الشغل

التكوينات في املهن األساسية والكالسيكية، سيتم تجهيز "مدن املهن  عالوة علىف

اة والكفاءات" ببنيات خاصة مثل وحدات النتاج البيداغوجية ومراكز املحاك

والفضاءات التكنولوجية، من أجل توفير الفضاء التقني والتكنولوجي الضروري 

 الكتساب املهارات والكفايات الالزمة للممارسة الفعلية للمهن؛

كما أن املقاربات البيداغوجية التي تقترحها خارطة الطريق لتطوير التكوين 

ء األولوية يع الكفاءات وإعطااملنهي، تعطي أهمية كبرى للتحكم في اللغات األجنبية وتنو 

 .لشراك املهنيين عبر تشجيع التكوين في بيئة العمل ال سيما التمرس والتدرج املنهي

الورش الوطني الهام، فقد سجلت منظومة التكوين املنهي جملة  هذاوباملوازاة مع 

 من النجازات النوعية خالل السنوات األخيرة، نذكر منها:

  ؛2018-2015خالل الفترة مؤسسة جديدة  29إحداث 

 مكين متدربي التكوين املنهي حاملي شهادة الباكالوريا من املنحة، وذلك ألول مرة ت

متدربة  35000حوالي  منها استفاد، بنفس شروط منحة الطلبة الجامعيين

 ؛من هذه املنحة 70000ومتدرب في أفق تمكين 

 االنطالق الرسمي للبوابة الوطنية الكتشاف املهن" www.metiers.net.ma؛" 

 ؛إحداث مسار منهي جديد بالتعليم الثانوي العدادي 

 ؛إرساء مسلك للباكالوريا املهنية من ثالث سنوات في الثانوي التأهيلي 
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  إرساء املمرات مع التعليم العالي لفتح املجال لخريجي التكوين املنهي لولوج

 .مسالك الجازة املهنية

 ع املطرد في عدد املستفيدين من التدريب بالتكوين املنهيوتجدر الشارة إلى االرتفا

 418.864مقابل  ،2017/2018خالل املوسم التكويني  433.007األساس ي ليصل إلى 

 .2015/2016متدربة ومتدرب خالل املوسم التكويني 

 التعليم العالي والبحث العلمي وتجويد تحسين-رابعا

اعتبارا ا، استراتيجي رهاناتعتبر الحكومة العناية بالتعليم العالي والبحث العلمي 

وارد البشرية توفير املوفي قطاع في تأهيل الشباب لالندماج املنهي واالجتماعي، لدور هذا ال

لالستجابة لحاجيات املقاولة واالقتصاد  املؤهلة وتطوير البحث العلمي واالبتكار

 . الوطنيين

-2017للفترة  لها خطة استراتيجية ومخطط عمل تم إعداد ا الطار،وفي هذ

لجامعة االتعليم العالي والبحث العلمي بما يمكن  ، بهدف االرتقاء بأداء منظومة2021

االنخراط الكامل في دينامية التنمية الوطنية، وتلبية تطلعات املجتمع  املغربية من

للبالد وفق اتجاهات ومعايير الجودة  ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .املعتمدة على املستوى الدولي

، يتم تنزيلها من خالل جملة من أربعة محاور أساسية للعمل الخطةضمن هذا تتو 

 كما يلي:الجراءات والتدابير العملية 

تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق اإلنصاف على مستوى  .1

 التعلم واستدامة صوتكافؤ الفر 

على التعليم العالي، وتحسين الولوج والدراسة لتزايد الطلب من أجل االستجابة 

 : ما يليتم العمل على  ،وتوفير مستلزمات تيسير واستدامة التعلم به

 ألف طالب جديد  100ستقبال ما يقرب من ال عزيز بنيات االستقبال الجامعية ت

وتوسيع ، التراب الوطنيمؤسسة جامعية جديدة موزعة على  20وإحداث 

 7العرض البيداغوجي الجامعي في القطاع الخاص بما في ذلك الترخيص ل

 . مؤسسة 15مؤسسات واالعتراف ل
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  الرفع من عدد املقاعد املتاحة في مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج املحدود

 ؛%50بنسبة 

 فتوحة الدروس امللتوفير  إرساء املنصة اللكترونية املغربية للتعليم عن بعد

 ؛SPOCsو MOOCs واملكثفة عبر االنترنيت

  مسلكا ممهننا ووضع  210تقوية البعد املنهي بالجامعة املغربية، باعتماد أزيد من

 "؛ECTS"نظام للوحدات القياسية املنقلة

  وضع برنامج لتخويل منح الدكتوراه لنجاز أبحاث في إطار تعاقد أكاديمي بين

 ؛الجامعة واملقاولة

  إعادة تسكين بعض املؤسسات الجامعية بغية مالءمة الخريطة الجامعية مع

التقسيم الجهوي الجديد، من خالل املصادقة على مشروع املرسوم رقم 

 ؛املتعلق باملؤسسات الجامعية واألحياء الجامعية 2.18.236

  حاليا في طور النجاز أو مؤسسة جامعية جديدة، توجد  14برمجة فتح

 .الدراسة

االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع لى مستوى ع .2

 متطلبات التنمية وسوق الشغل

ملالءمة بين التكوين والتشغيل وا رض التكوينتطوير وتجويد ع في إطار

ي اتجاه فتم اتخاذ مجموعة من الجراءات  واالستجابة ملتطلبات التنمية االقتصادية،

، ذات الولوج املفتوح باملؤسسات الجامعية االرتقاء من يمكن شمولي بلورة تصور 

 خالل: من ال سيماو  ،من مجموع طلبة التعليم العالي الجامعي %87التي تستقطب 

 التعليم مدخالت مؤسسات وتحسين ،التوجيه نظم في وفعال ناجع نظام إقرار 

 وميوالت مؤهالت ومراعاة املواكبة املبكرة، على قائم املفتوح الولوج ذات العالي

 الجامعي؛ مساره في للنجاح ومصاحبته الطالب،

 تراعي جديدة واعتماد تخصصات املؤسسات هذه وهيكلة تنظيم إعادة 

 التربوي؛  العرض وكذا تنويع املهن، تطور  متطلبات
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 في  النظر الجازة، وإعادة بسلك خاصة يدةجد بيداغوجية هندسة إرساء

 وتفعيل نظام ،الحياتية املهارات ووحدات التخصص لوحدات الزمني الغالف

 املستوى  على بها املعمول  مع األنظمة املواءمة أجل الوحدات من اكتساب

 الدولي؛

 الحياتية والذاتية الكفايات تطوير لكيفية ومندمج واضح تصور  مأسسة 

 األجنبية؛ اللغات للتأهيل في إجباري  برنامج املغربية، ووضع بالجامعات للطلبة

 مع بشراكة واملهنية املسالك الجامعية مختلف في بالتناوب التكوين مأسسة 

 االقتصاديين؛ الفاعلين

 مكتسبات على للتصديق مندمج نظام ووضع لإلشهاد الوطني الطار تفعيل 

 املهنية؛ التجربة

  وضع برنامج لتخويل منح الدكتوراه لنجاز أبحاث في إطار تعاقد أكاديمي بين

 الجامعة واملقاولة؛

 شهادة بدون  يغادرون الجامعة الذين الطلبة تأهيل إعادة طالق برنامجإ. 

 تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها .3

يستجيب تركزت إجراءات هذا املحور حول إرساء أسس حكامة جيدة بشكل 

 ياالندماج فلتحديات التدبير الناجع وقواعد حسن األداء بشكل يمكن املنظومة من 

قيق وقد تم في هذا الطار تح عوملة التعليم العالي كقطب إقليمي للتكوين والبحث.

 العديد من املنجزات أهمها:

  إرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج حول املنظومة وإدماج التكنولوجيا

 الرقمية في التكوين؛ 

  تطوير التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجاالت التعليم

 لعالي والبحث العلمي واالبتكار؛ا

 .تحيين وتطوير التشريعات املتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي 
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 دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة .4

البحث العلمي  بنجاعةاالرتقاء طروحة على مستوى من أجل مواجهة التحديات امل

 :جملة من التدابير من أهمهااتخاذ ، تم وتثمين نتائجه

  برنامج ابن "لتمويل برنامجين هما:  2018مليون درهم سنة  80تخصيص

 بغالق "خلدون لدعم البحث العلمي في مجال العلوم النسانية واالجتماعية

برنامج الذكاء "و ،مشروعا 53تمويل ، تخصص لمليون درهم 30مالي يبلغ 

 مليون درهم؛ 50 غالف مالي قدرهب "االصطناعي

  تطوير الشراكات والتعاون الدولي في مجال االرتقاء بالبحث العلمي واالبتكار

-بياملغاربي، برنامج التعاون املغر -الفرنس ي والفرنس ي-)برامج التعاون املغربي

 ؛ “2020 أفق” وبرنامج"  ”PRIMAالتونس ي، مبادرة -األملاني، التعاون املغربي

  من أجل البحث عبر الرفع من عدد الطلبة الدكاترة تعزيز التكوين والتأهيل

ومن املسالك املعتمدة بسلك الدكتوراه والشروع في استعمال البرنامج 

 ؛"Anti-plagiat" املعلوماتي للكشف عن انتحال األبحاث العلمية

  طالب باحث على  900مواصلة تحفيز البحث عبر منح التميز والتي يستفيد منها

 مستوى الدكتوراه؛

 ت الخاص بالبحث إطالق مشروع تطوير النظام الوطني املندمج للمعلوما

 . العلمي واالبتكار

 تعزيز الخدمات االجتماعية لفائدة الطلبةعلى مستوى  .5

 وتوفير الجامعية باملؤسسات واألحياء االستقبال ظروف ومن أجل تحسين

لفائدة  االجتماعية تم العمل على تعزيز الخدمات والبحث، للتكوين املالئمة الظروف

 من خالل: الطلبة،

 والعمل على ضمان صرف املنح في  بالتعليم العالي، توسيع قاعدة املمنوحين

خالل السنة الجامعية  382.000اآلجال املحددة، حيث بلغ عدد املمنوحين 

نح امل، وبلغت النسبة الوطنية لتغطية طلبات االستفادة من 2018-2019

 ؛%86بالنسبة للسلم األول 
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  الرفع من الطاقة اليوائية لألحياء الجامعية، حيث وصل عدد األحياء الجامعية

 سرير؛ 52.516حي جامعي بطاقة إيوائية تصل إلى  23إلى 

  تعزيز بنية االستقبال على مستوى الطعام، حيث بلغ عدد الوجبات املقدمة

عي وجبة غذائية يومية لكل مطعم جام 4.000مليون وجبة أي بمعدل  12

 مليون درهم سنوي؛ 300بميزانية تتعدى 

  تحسين حكامة نظام التأمين الجباري األساس ي الخاص بالطلبة في اتجاه

التبسيط والرفع من عدد الطلبة املستفيدين، حيث بلغ عدد املنخرطين في 

 .2019إلى نهاية يناير  57153نظام التغطية الصحية 

 تربويةالموارد البشرية الوتأهيل  تعزيز -خامسا

تقوم رؤية الحكومة في مجال تدبير املوارد البشرية في قطاع التربية والتكوين 

والبحث العلمي، على توفير األطر التربوية وتكوينها وتأهيلها من أجل سد الخصاص 

والرفع من جودة العملية التعليمية، بما يساهم في توسيع العرض التربوي والرفع من 

 مختلف مكونات هذه املنظومة. بالنسبةلتربوية الوطنية جودة ومردودية املنظومة ا

 على مستوى قطاع التربية الوطنية .1

أستاذ)ة(،  ألف 240بلغ مجموع املدرسين بمختلف األسالك التعليمية ما يفوق 

منهم تم تشغيلهم جهويا لدى  55.000، يشتغلون بالوسط القروي %47 منهم

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تحقيق العدالة املجالية على مستوى 

 15.000من خالل وسيتعزز الطاقم التربوي  .توفير املدرسين بكافة جهات اململكة

م يتلقون حاليا تكوينه نوالذي ،منصبا خاصا بموظفي األكاديميات من فئة املدرس

 .باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين

لتربوية في تدبير املوارد البشرية االالتمركز  تكريساستكمال تسعى الحكومة إلى و 

 من خالل:

  تمكين األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية

ي تمليها خريطة املوارد البشرية على الكمية والنوعية من املوارد البشرية، الت

 املستوى الجهوي والقليمي واملحلي؛
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  تحقيق االستقاللية الكاملة لألكاديميات من حيث تعزيز رصيد مواردها

البشرية وُمواجهة الخصاص املسّجل في األطر العاملة بمؤسسات التربية 

 والتعليم العمومي.

 منظومة التكوين تعتبر املدخل األساس لولوج، فإن إطار تأهيل األطر التربويةفي و

ماد دين الجدد على املنظومة التربوية، حيث تم اعتمهن التربية والتكوين بالنسبة للواف

(، 2019-2018، ابتداء من املوسم الدراس ي والجامعي الحالي )جديدة تكوينية هندسة

 :مكونة من ثالث محطات رئيسية

 ( سنوات بالجامعة لتلقي التكوين األساس بسلك الجازة 3املحطة األولى: ثالث )

 في التربية حسب التخصص ) ابتدائي و ثانوي(؛

  املحطة الثانية: سنة كاملة باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين لتلقي تكوين

 تطبيقي في إطار التأهيل املنهي؛ -نظري 

 :لتكوين بالتناوب تجمع بين التكوين باملراكز الجهوية سنة كاملة ل املحطة الثالثة

 والتكوين امليداني بتحمل مسؤولية القسم.

ئي للمدرسين بالسلك االبتدا مخطط للتكوين املستمربالضافة إلى إطالق هذا، 

 .Collab ومنصة،  e-takwineوالتكوين عن بعد عبر منصة

من خالل  ،بالتعليم األولي واملربينكما تم إقرار التكوين األساس واملستمر للمربيات 

 .نية الخاصة بهذا السلكامله تفعيل الجازة

  على مستوى قطاع التكوين املنهي .2

تطوير كفاءات هيئة التأطير الداري والبيداغوجي بمؤسسات يتم العمل على 

ظمة ، وذلك من خالل تنظيم دورات تكوينية منتمستواها املنهيالتكوين املنهي والرفع من 

لفائدة هذه الهيئة سواء على صعيد القطاعات املكونة العمومية أو قطاع التكوين املنهي 

 الخاص. 

ومن أجل الرفع من احترافية املكونين، تم الشروع في إنجاز العمليات املرتبطة 

  .التكوين صياء والبحث في هندسةبإحداث املعهد الوطني لتكوين املكونين واملديرين واألو 
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املدير، املدير  مرجعية خاصة بمهن التكوين )املكون، 12تمت بلورة  كما

 .البيداغوجي...(

 قطاع التعليم العالي والبحث العلميعلى مستوى  .3

ليم بقطاع التع تحسين تدبير املوارد البشرية الدارية والبيداغوجيةفي إطار 

  :، منها على الخصوصتم اتخاذ جملة من الجراءات العالي،

  توفير املوارد البشرية الضرورية ملواكبة الطلب املتزايد على التعليم العالي، حيث

منصب في إطار التحويل برسم سنة  700منصب مالي جديد و 700تم إحداث 

2019. 

 تنويع مسارات التوظيف من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية؛ 

  سنويا على األقل(. 300مواصلة تفعيل التعاقد مع الطلبة الدكاترة )بمعدل 

 

  



17 

 ،املحترم رئيسالالسيد 

 املحترمين، املستشارينالسيدات والسادة 

ال يسعني إال أن أجدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة إصالح ختاما، 

لبشري أساسية لتثمين الرأسمال ا املنظومة الوطنية للتربية والتكوين باعتبارها رافعة

وتأهيله لالنخراط في دينامية التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تنشدها بالدنا تحت 

 القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

إصالح املنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي،  كما أود التأكيد على أن

ة ، وليس مسؤوليمسؤولية جماعية يبقى لبالدنا، الكبرى ره أحد التحديات باعتبا

 ،مختلف مكونات هذه املنظومةالحكومة لوحدها، وهو ما يستدعي تظافر جهود 

 الصالح.إرادة في القوى الحية لألمة  انخراط كافةو 

املعروض على أنظار املؤسسة الطار -مناقشة مشروع القانون أن  وال شك

صالح ال حول رهان فرصة سانحة لتحقيق التعبئة الشاملة تعد املوقرة،  التشريعية

وتأهيلها وتجديدها، لتضطلع بأدوارها على النحو  الشامل للمنظومة التربوية الوطنية

 .األمثل

 وباهلل التوفيق، والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.


