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ي مجالھج الداعمة للفاعلين فوالمناإن قيادة التغيير تعني نظاما يشمل مجموع الموارد، والمقاربات، .133

:يليس بما ھذا المنطلق، يوصي المجلمن .التغييرإرساء سيرورةالتربية والتكوين والبحث العلمي، في 

..................

ح على تكامله تصريف رافعات التغيير على شكل مشاريع تنتظم وفق مقاربة منسَّقة تحافظ لإلصال

وترابط مكوناته؛

.....................

از رافعات ، على إعداد مؤشرات تتبع وتقييم إنجالتقييميةمھمتهسينكب المجلس، في نطاق ...........134

................الرؤيةھذه

المقاربة المعتمدة

من التقرير االستراتيجي134و 133المادتان : مبادئ موجھة

لتربويةاھي المدخل المناسب لتحديد المشاريع المستقبلية إلصالح المنظومة الرافعاتھذا المنطلق فإن من 
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ة األھداف الخاصتمكننا من استخالص الموادلمشاريع اإلصالح واألھداف العامة تشكل الرافعاتومنه فإن 

.تحقق األھداف الخاصة وبالتالي األھداف العامةبهااالستراتيجية التي التدابيرللمشاريع وكذا 

المقاربة المعتمدة
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من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول

تمييزأيوندوالتكوينوالتعليمالتربيةولوجفيالمساواةلمبدأالفعليالتحقيق.

تحقيق تكافؤ فرص ولوج التربية والتعليم والتكوين: 1المشروع رقم 

الى4منالعمريةئةللفبالنسبةوالتكوينوالتعليمللتربيةالتامالولوجالزاميةتحقيق
سنة15

مالئمة؛ةدراسيفصولمنوالتكوينللتربيةالميسرةالمستلزماتتوفير

دمجة؛منولوجياتوالتعلم؛للتدريسجيدةوأدواتتجهيزاتصحية؛مرافق

...مدرسينقلمطاعم؛؛داخليات

بالمدرسةالنهوضفيالترابيةالجماعاتلمشاركةالناجعالتفعيل

أھم المضامين

الھدف العام



12

من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول

الفرصوتكافؤاإلنصافأساسوتعميمهاألوليالتعليمإلزامية.

تعميم التعليم األولي: 2المشروع رقم 

سنوات6و4بينماأعمارھمالمتراوحةلألطفالأوليتعليمتعميمجعل

.القانونبقوةواألسرللدولةالتزاماالجودةبمواصفات

األوليالتعليمتعميممجهودفيالترابيةللجماعاتالتدريجياالنخراطتحقيق.

يبيداغوجنمودجوومرجعيمؤسساتيإطارارساءعبراالوليالتعليمتاطير.

األولويةذاتالمؤسساتيةالتدابيرتفعيل.

أھم المضامين

الھدف العام
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من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول

الفرصوتكافؤاإلنصافأساسوتعميمهاألوليالتعليمإلزامية.

تأھيل مؤسسات التعليم األولي القائمة: 3المشروع رقم 

القائمةاألوليالتعليممؤسساتتأھيلإعادة.

أھم المضامين

الھدف العام
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من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول

ذاتاطقوالمنالحضريةوشبهالقرويةباألوساطالتمدرسوتنميةتعميماستهداف
.إيجابيا  تمييزا  بتخويلهاالخصاص،

باألوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذاتالتمدرستطوير : 4المشروع رقم 
الخصاص

بكرالماالنقطاعومحاربةالقرويبالوسطمنصفإلزاميتعليمتعميمتحقيق

.والهدر

مجتمعالجمعياتمعالتعاقدوحفزالكبرىاالقتصاديةللمؤسساتفعليإشراك

.القرويةباألوساطالتعليمتعميمفيالمدني

البواديفيالفتياتتمدرستشجيع.
النائيةوالمناطقالقرويبالوسطالمزاولةواإلداريةالتربويةاألطرحفز.

أھم المضامين

الھدف العام
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من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول

إعاقة،وضعيةفياألشخاصلفائدةوالتكوينوالتعليمالتربيةولوجفيالحقتأمين
.خاصةوضعياتفيأو

األطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصةتمدرسضمان : 5المشروع رقم 

ي إعاقة، أو فوضعيةاألطفال في لجميع، الالزمينوالتكوينالتربيةتأمين

.خاصةوضعيات

 األطفال المعاقين في المدارس، أخذا بعين االعتبار نوعية اإلعاقةإدماج  .

تشخيص وتتبع حاالت اإلعاقة بين المتعلمين والمتعلمات.
 اإلعاقةالسلبية والصور النمطية عن التمثالتمحاربة.

أھم المضامين

الھدف العام
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من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول

بنياتوالالتجهيزاتومنالالزمالتأطيرمنوالتكوينالتربيةمؤسساتتمكين
.التاموالتعميماإلنصافلضمانوالدعم

التأھيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين: 6المشروع رقم 

والتكوينالتربيةمؤسسات تأھيل:

توفير األطر التربوية واإلدارية

ات واألدوات تمكين مؤسسات التربية والتكوين من البنيات التحتية والتجهيز

الالزمة، والفضاءات الديداكتيكية
استعمال الوسائل السمعية البصرية، وتقنيات اإلعالم والتواصل.

أھم المضامين

الھدف العام
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من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول

وجاذبيةجدوىذاتمدرسةإرساء.

تحسين جدوى وجاذبية المدرسة: 7المشروع رقم 

 وجاذبية المدرسةتحسين جدوى:

زمن إدماج برامج الدعم التربوي في صلب المناھج والبرامج المقررة، وضمن ال

الدراسي 

 ارم لبنودهبرامج الدعم المشروط لألسر المعوزة وإرساء آليات للتتبع الصتعميم

دھا بأطر التطوير والتعميم التدريجي لمراكز الدعم النفسي واالجتماعي وتزوي

متخصصة وكافية

دعم وتنويع األنشطة الثقافية والرياضية واإلبداعية

 متعلمينثقافي لل-السوسيوإحداث بنيات التأطير الكفيلة بتحقيق االندماج

تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية

أھم المضامين

الھدف العام
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من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول

اإلنصافوتحقيقالتعميمفيالعموميللتعليمشريكالخاصالتعليم.

االرتقاء بالتعليم الخصوصي: 8المشروع رقم 

 ،ال بالمجالسيما الرفع من مساھمة القطاع الخاص في تعميم التعليم اإللزامي

.  القروي

 رامج محاربة في بالنظامية، واإلسهام غيرالتربية التعليم الخاص في تحقيق انخراط

.األمية

 وضع اإلطار القانوني والمرجعي لتأطير الترخيص وضمان معايير الجودة

.والمراقبة والتقييم

أھم المضامين

الھدف العام
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من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول

اسم المشروعرقم المشروعالرافعة

التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة في ولوج التربية:1الرافعة 

والتعليم والتكوين دون أي تمييز
1

التعليم تحقيق تكافؤ فرص ولوج التربية و

والتكوين

كافؤ إلزامية التعليم األولي وتعميمه أساس اإلنصاف وت: 2الرافعة 
الفرص

تعميم التعليم األولي2

ةتأھيل مؤسسات التعليم األولي القائم3

باألوساط القرويةالتمدرساستھداف تعميم وتنمية : 3الرافعة 

ً ، بتخويلھا تمييزاً إالخصاصوشبه الحضرية والمناطق ذات  يجابيا
4

به باألوساط القروية وشالتمدرستطوير 

الخصاصالحضرية والمناطق ذات 

لفائدة تأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين: 4الرافعة 

األشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة
5

ة، األطفال في وضعية إعاقتمدرسضمان 

أو في وضعيات خاصة

زم الالالتأطيرتمكين مؤسسات التربية والتكوين من : 6الرافعة 

تامومن التجھيزات والبنيات والدعم لضمان اإلنصاف والتعميم ال
6

التأھيل المندمج لمؤسسات التربية 

والتكوين

تحسين جدوى وجاذبية المدرسة7تحقيق مدرسة ذات جدوى وجاذبية: 7الرافعة 

لعمومي التعليم والتكوين الخاص، شريك فعلي للتعليم ا: 8الرافعة 

في التعميم وتحقيق اإلنصاف
االرتقاء بالتعليم الخصوصي8



:الفصل األول
من أجل مدرسة 

اإلنصاف 
وتكافؤ الفرص

تحقيق تكافؤ 
فرص ولوج 

التربية والتعليم 
والتكوين

تعميم التعليم 
األولي

تأھيل مؤسسات 
التعليم األولي 

القائمة

التمدرستطوير 
ة باألوساط القروي
وشبه الحضرية
والمناطق ذات 

تمدرسضمان الخصاص
األطفال في 

وضعية إعاقة، أو
في وضعيات 

خاصة

التأھيل المندمج 
ية لمؤسسات الترب

والتكوين

تحسين جدوى 
وجاذبية المدرسة

يم االرتقاء بالتعل
الخصوصي

20

من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول
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لتربيةاجودةمنللرفعأولىأسبقيةوالتدبير،والتكوينالتدريسمهنتجديد
.العلميوالبحثوالتكوين

االرتقاء بالتكوين األساس والتكوين المستمر: 9المشروع رقم 

البحثووالتكوينالتربيةبمهنالمرتبطةوالكفاياتواألدوارالمهامتحديدإعادة
والتدبير؛

ھيئة،لكداخلالتربويينبالفاعلينالخاصةوالنوعيةالعامةالمواصفاتتحديد
مهنة؛كلخصوصياتبحسبوُمَمْهنِناإلزاميااألساسالتكوينوجعل

المهنيةالحياةمدىومؤھلمستمرتكويننهج.

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة الجودة للجميع: الفصل الثاني
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وربطهنية،المالممارسةوأخالقياتبواجباتوااللتزامبالحقوقالتمتعبينالتوازن
.بالمحاسبةالمسؤولية

تدبير ناجع للمسار المھني : 10المشروع رقم 

أساسعلىيةالمهنوالترقيةوالتقييمالمواكبةعلىقائمالمهني،للمسارناجعتدبير

؛والمردوديةاألداءوجودةاالستحقاق

ركمشتالتزاميجسدهبالمدرسة،العاملةالهيئاتمختلفمعثقةتعاقدإرساء

.والواجباتبالحقوق

البشريةللكفاءاتجهويتدبيراعتماد

الجددالمدرسينأوضاعتنويع

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة الجودة للجميع: الفصل الثاني
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وأطوارھاالمدرسةلمكوناتومرونةانسجاماأكثرھيكلة

والتكوينالتربيةوأنواعأطوارمختلفبينالجسورمأسسة.

لمكونات المدرسة المغربيةجديدة إرساء ھيكلة : 11المشروع رقم 

ذاتاقالميثلمقتضياتومالءمةاستحضارفيالمغربية،المدرسةھيكلةتنظيم
بالتعليماالعداديالتعليمربط،االبتدائيالتعليمفياألوليالتعليمدمج)الصلة

(...المهنيالتكوينوالمدرسيالتعليمبينعضويةروابطإرساءاإللزامي،

؛لتكوبنواالتربيةمنظومةقطاعاتمختلفبينوالممراتللجسورالفعلياإلرساء

المناھجمستوىعلىوالتكوين،التربيةقطاعاتبينالتكاملوالتنسيقضمان

؛والتكوينات

اعيواالجتماالقتصاديلالندماجوالقابليةواإلشهادالتأھيلمستوىمنالرفع

.والثقافي

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة الجودة للجميع: الفصل الثاني
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تكارواالبوالمالءمةواالنفتاحالتنوعقوامهوتكوينيبيداغوجينموذجتطوير.

تجديد النموذج البيداغوجي القائم: 12المشروع رقم 

تحديد الوظائف المرجعية والمعرفية ألطوار التربية والتكوين؛

 ركيز على تنويعها و اعتماد المرونة في توظيفها، الت)مالئمة المقاربات البيداغوجية

...(االبتكارالكفايات، الحد من االعتماد على التلقين، تنمية البناء الذاتي والمبادرة و

المراجعة المنتظمة للمناھج والبرامج والتكوينات ؛

االرتقاء بجودة العالقات التربوية والممارسات التعليمية ؛

تعزيز ومراجعة الوسائل والوسائط التعليمية والموارد؛

إعادة النظر في اإليقاعات الزمنية للدراسة والتعلم ؛

تفعيل التدابير المؤسساتية ذات أسبقية.

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة الجودة للجميع: الفصل الثاني
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واالبتكاروالنجاعةواالنفتاحالتنوعقوامهبيداغوجينموذجتطوير.

إصالح شامل لمنظومة التقييم واالمتحانات والتوجيه التربوي: 13المشروع رقم 

والمھني

 ؛واإلمتحاناتإصالح شامل لنظام التقييم

 والمهنيشاملة لنظام التوجيه التربوي مراجعة.

 الرفع ، وخاصة البكالوريا، واإلشهاديةاالعتبار والمصداقية لالمتحانات إعادة

جودتها؛من 

 ؛وماتوالدبلإرساء إطار وطني لإلشهاد، كفيل بتنظيم وتصنيف الشهادات

باب إحداث امتحان خاص لولوج الدراسات العليا، لفائدة من لم يتمكن، ألس

.مختلفة، من الحصول على البكالوريا

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة الجودة للجميع: الفصل الثاني
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التدريسلغاتوتنويعالُمدَرسةاللغاتمنالتمكن.
المعرفةومجتمعاقتصادفيالفاعلاالنخراطفياإلسهام

التمكن من اللغات: 14المشروع رقم 

 تقوية وضع اللغة العربية وتنميتها، وتحسين تدريسها وتعلمها؛

تطوير وضع اللغة األمازيغية في المدرسة؛

 تنمية تدريس وتعلم اللغات األجنبية؛

؛ويللغاوبلتناادباعتماالسیما، سیدرلتاتلغایعوتن

 (كوضع إطار مرجعي وطني للغات)المواكبة تفعيل التدابير المؤسساتية

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة الجودة للجميع: الفصل الثاني
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واالبتكاروالتقنيالعلميبالبحثالنهوض

المعرفةومجتمعاقتصادفيالفاعلاالنخراطفياإلسهام.

النھوض بالبحث التربوي: 15المشروع رقم 

 ج؛ على نتائج البحث التربوي من أجل الرفع من جودة المناھج والبراماالعتماد

 وتكوين أطر البحث التربوي؛توظيف

 العلمية؛وحفز النبوغ والتميز بالنسبة للباحثين و ترسيخ اإلنجازاتتشجيع

 التربوي؛ وتقييم البحث تتبع

التربوي؛في مجال البحث والتجديداالبتكار سياسةتطوير

 الدالبحث العلمي واالبتكار نحو أھداف تنمية الكفاءات البشرية للبتوجيه.

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة الجودة للجميع: الفصل الثاني
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من أجل مدرسة الجودة للجميع: الفصل الثاني

اسم المشروعرقم المشروعالرافعة

للرفع أسبقية أولى: تجديد مھن التدريس والتكوين والتدبير: 9الرافعة 

من الجودة

9
ن االرتقاء بالتكوين األساس والتكوي

المستمر

تدبير ناجع للمسار المھني 10

ھيكلة أكثر انسجاما ومرونة لمكونات المدرسة وأطوارھا: 10الرافعة 

وينالجسور بين مختلف أطوار وأنواع التربية والتكمأسسة: 11الرافعة 
11

إرساء ھيكلة  جديدة لمكونات المدرسة 

المغربية 

اعةوالنجقوامه التنوع واالنفتاح بيداغوجيتطوير نموذج : 12الرافعة 

واالبتكار

القائمالبيداغوجيتجديد النموذج 12

13
إصالح شامل لمنظومة التقييم 

يواالمتحانات والتوجيه التربوي والمھن

التمكن من اللغات14التمكن من اللغات الُمدَرسة وتنويع لغات التدريس: 13الرافعة 

النھوض بالبحث العلمي والتقني واالبتكار:14الرافعة 

ةاإلسھام في االنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرف: 20الرافعة 
النھوض بالبحث التربوي15
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منوالتمكينالمستقبلومهنالبالدحاجاتمعوالتكويناتالتعلماتمالءمة
.االندماج

تعزيز االندماج في سوق الشغل: 16المشروع رقم 

التثقيف؛ تربية المتعلمين مند البداية على تنويع االھتمامات لفهم جدوى الدراسة و

 الشغل؛إدماج الخريجين في سوق الرفع من جودة التكوينات لتيسير

؛اإلدماجأفضل التقائية بين تدخالت وسياسات تحقيق تنسيق دائم ل

 اإلعدادي؛مسار للتعليم المهني ينطلق من إحداث

 المهنيةللميوالتالمبكر االكتشاف.

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد والمجتمع: الفصل الثالث
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ثقافيالسوسيواالندماجتقوية.

اإلدماج الفعلي للثقافة في المدرسة المغربية : 17المشروع رقم 

المدرسة وظائفمن أبعاد عضويااالندماج الثقافي عبر جعل الثقافة بعدا تحقيق

:األساسية

 بالمدرسة؛ووظيفتهااإلقرار الرسمي بمكانة الثقافة

 ؛ةالمدرسيوالتكويناتاإلدماج الفعلي للمكون الثقافي، ضمن البرامج

؛المهجرللشباب المغاربة في تكوينيةتربويةسياسة

 وتأھيلهاالثقافيةالفضاءات لتعميموضع مخطط.

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد والمجتمع: الفصل الثالث
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ينالجنسبينوالمساواةوالتنميةوالديمقراطيةالمواطنةمجتمعبناءترسيخ.

ي تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين ف: 18المشروع رقم 

التربويةالمنظومة 

 المدني، والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوكالديمقراطيةالقيمعلى التربيةجعل

:استراتيجياخيارا، التمييزبالمساواة ومحاربة كل أشكال والنهوض

 ط والبرامج والوسائالمناھج، في صلب والحقوقيةالقيميةإدماج المقاربة

؛التعليمية

يةالديمقراطالممارسات وتنميةتجسيدشأنهامن مدرسيةفضاءات توفير

؛التعليميةداخل المؤسسات والمدنية

 مناصفة، ومبدأ الاإليجابيوالتمييزواالستحقاق الديمقراطيةمقتضياتمراعاة

.المسؤولياتفي إسناد 

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد والمجتمع: الفصل الثالث
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الحياةمدىالتعلمتأمين
ندماجواالالشخصيالمشروعوبناءالتعلماستدامةمنوالمتعلمالمتعلمةتمكين.

الحياةإرساء استراتيجية التعلم مدى : 19المشروع رقم 

 الحياة؛نموذج منسجم للتعلم مدى اعتماد

؛والتكوينيةالتعليميةللبرامج والمقررات المعرفيةالخريطةتوسيع

 ف مراحل في مختلوتعميقهالتكوينتحسينالعودة إلى إمكانيةفتح المجال أمام

العمر؛

مراسلة؛وبالالتعلم الحضوري، بالتعلم عن بُعد، لصيغالتدريجيالتعزيز

 اد؛لألفروالمهنيةالمعرفيةعلى المكتسبات للتصديقاعتماد نظام موحد

 المستمرللتكوينجديدةوطرق أساليبابتكار.

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد والمجتمع: الفصل الثالث
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ندماجواالالشخصيالمشروعوبناءالتعلماستدامةمنوالمتعلمالمتعلمةتمكين.

النظاميةالرفع من نجاعة التربية غير : 20المشروع رقم 

إدراج برامج التربية غير النظامية في العمل االعتيادي للمدرسة.

 المدرسة؛جميع األطفال الموجودين خارج تمدرساستدراك

 النظامية؛من نجاعة التربية غير الرفع

 منابعهما؛الهدر واالنقطاع المدرسيين وتجفيف محاربة

 المهنيالتكوينالنظامي أو التعليموالشباب في اليافعينإدماج إعادة.

 بالمدرسة؛مالئمة التكوين لما بعد التعليم تطوير

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد والمجتمع: الفصل الثالث
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المعرفةومجتمعاقتصادفيالفاعلاالنخراطفياإلسهام.

إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المدرسة: 21المشروع رقم 

 المدرسةإدماج ناجع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في:

 ؛التعليميةالمؤسسات تجهيزاستكمال

 ؛التدبيرمستوياتجميعإدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في

نذ م)التعلماتفي اتجاه االرتقاء بجودة التكنولوجياتھذهإدماج تعزيز

(الشروع في تصور المنهاج

 والمحلي؛الجهويعلى المستوى الرقميةإحداث مراكز للموارد

التعلم عن بعدوتطويرتنمية.

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد والمجتمع: الفصل الثالث
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المعرفةومجتمعاقتصادفيالفاعلاالنخراطفياإلسهام.

حفز النبوغ والتفوق بالمدرسة المغربية : 22المشروع رقم 

 الفرصتشجيع النبوغ والتفوق الدراسي في إطار تكافؤ:

 والمتعلمات؛مستوى المتعلمين

؛(ات)التربويين( ات)مستوى الفاعلين

 والتكوينية؛مستوى اآلليات والمؤسسات التعليمية

مستوى البحث العلمي واالبتكار.

أھم المضامين

الھدف العام

من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد والمجتمع: الفصل الثالث
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من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد والمجتمع: الفصل الثالث

اسم المشروعرقم المشروعالرافعة

تأمين التعلم مدى الحياة: 19الرافعة 

والتكوينات مع حاجات البالد ومھن التعلماتمالءمة: 16الرافعة 

المستقبل والتمكين من االندماج

تمكين المتعلمة والمتعلم من استدامة التعلم وبناء : 5الرافعة 

المشروع الشخصي واالندماج

تعزيز االندماج في سوق الشغل16

غربية اإلدماج الفعلي للثقافة في المدرسة الم17ثقافيالسوسيوتقوية االندماج : 17الرافعة 

18ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة: 18الرافعة 
اواة تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والمس

بين الجنسين في المنظومة التربوية 

إرساء استراتيجية التعلم مدى الحياة19تأمين التعلم مدى الحياة: 19الرافعة 

تعليم التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة في ولوج التربية وال:1الرافعة 

والتكوين دون أي تمييز

تمكين المتعلمة والمتعلم من استدامة التعلم وبناء : 5الرافعة 

المشروع الشخصي واالندماج

تحقيق مدرسة ذات جدوى وجاذبية: 7الرافعة 

التربية غير النظاميةنجاعةالرفع من 20

االنخراط الفاعل في اقتصاد المعرفة: 20الرافعة 

21
اإلعالم واالتصال في تكنولوجباإدماج 

المدرسة 

ة حفز النبوغ والتفوق بالمدرسة المغربي22
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من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير: الرابعالفصل 

المغربيةالمدرسةحولمجتمعيةتعبئةتحقيق

والتكوينالتربيةلمنظومةناجعةحكامة.

المغربيةتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة : 23المشروع رقم 

أھم المضامين

الھدف العام

 المدرسةمسؤولية الفاعلين المباشرين فيترسخ تعبئة مجتمعية منظمة تحقيق:

 المؤسسة؛تدبيرإشراك األسر في

 أنها أن شمن الموسعة الجهويةجميع اإلمكانيات التي تتيحها مقومات استثمار

.  للمدرسةتوفر دعما منتظما 

 تعاقديمقومات الشراكة بين األطراف المعنية في إطار إرساء:

 ؛الترابيةوالجماعات للجهاتمشاركة ناجعة ضمان

شراكات؛في المهنيةومنظماتهاانخراط المقاوالت توسيع

ي األطرافوباقوالتكوينالتربيةالدولة ومؤسسات بينالتعاقد آلياتتعزيز.
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المغربيةالمدرسةحولمستدامةمجتمعيةتعبئةتحقيق

والتكوينالتربيةلمنظومةناجعةحكامة.

مأسسة التعاقد والمواكبة والتقييم حول المدرسة المغربية: 24المشروع رقم 

أھم المضامين

الھدف العام

 لإلصالحأسس المواكبة والتقييم ترسيخ:
 لضمان الحصول على المعلومات الموثوقة؛آلياتوضع

؛والتتبع إلصالحواليقظةالمواكبة آلياتتوفير

 المغربيةتعاقد مجتمعي حول المدرسة إرساء:
إطار؛–لإلصالح في قانون االستراتيجيةالرؤيةمضمون صياغة

 ح؛اإلصالتطبيققياسالمجلس والقطاعات قصد بناء مؤشرات بينلجنة مشتركة إحداث

 والتقييمالتتبع وآلياتاإلصالح، ومراحل اإلنجاز قيادةوضع لوحة.

من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير: الرابعالفصل 
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والتكوين؛التربيةلمنظومةناجعةحكامةاستهداف

المدرسةمستوياتمختلففيناجعةتدبيريةوقدراتريادة.

تطوير الحكامة والريادة وقدرات التدبير: 25المشروع رقم 

الھدف العام

 العمومية؛  السياسات والبرامج التقائيةتحقيق

 المتقدمة؛نظام للحكامة الترابية للمنظومة في أفق الجهوية إرساء

 العلمي؛منظومة التربية والتكوين والبحث تمويل

 ناجعة؛ريادة ارساء

 األمثل؛مقومات التدبير ارساء

  ومستلزماتالرؤية االستراتيجية إلى واقع ترجمة.

أھم المضامين

من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير: الرابعالفصل 
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والتكوينالتربيةلمنظومةناجعةحكامةاستهداف.

والتكوينتقوية نظام المعلومات للتربية : 26المشروع رقم 

الھدف العام

جودتهان إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنظومة التربوية وتقييمها وضما:

 ؛ي والبحث العلموالتكوينالتربيةمندمجة لمعلومات وطنيةمنظومة إرساء

 مسارھمةطيلوالخريجينوالطلبة والمتكونينالمتمدرسيننظام لتتبع إرساء

؛ تخرجهموبعد التعليمي

 ؛ الجيدةالممارسات وتعميملرصد آلياتإرساء

 المستوياتجميعنظام وطني للجودة في إرساء.

أھم المضامين

من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير: الرابعالفصل 
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من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير: الفصل الرابع

اسم المشروعرقم المشروعالرافعة

تعبئة مجتمعية موصولة من أجل مدرسة مغربية :22الرافعة 

جديدة؛

حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين: 15الرافعة 

23
ل تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حو

المدرسة المغربية

24
ول التعاقد والمواكبة والتقييم حمأسسة

المدرسة المغربية

ت ناجعة في مختلف مستوياتدبيريةريادة وقدرات :23لرافعة ا

المدرسة؛

حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين: 15الرافعة 

روالريادة وقدرات التدبيالحكامةتطوير 25

وينتقوية نظام المعلومات للتربية والتك26
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المقاربة المعتمدة
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الرؤية 
اإلستراتيجية

التدابير ذات األولوية
100%

الوزارةتهاوضعالتياألولويةذاتالتدابيربينااللتقائيةدراسةخاللمنيتضح

تراتيجيةاإلسوالرؤيةالمغربيةالمدرسةحولالتشاوريةاللقاءاتنتائجضوءعلى

إطارفيجتندراألولويةذاتالتدابيرجميعأنوالتكوينللتربيةاألعلىللمجلس

.الرؤيةعنالمنبثقةالمشاريع

التفعيلسبل وآليات 
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األساسيةالتعلماتالتمكن من : 1المحور 

ليم األربع األولى من التعتحسين المنهاج الدراسي للسنوات 1.

االبتدائي
األسالك االنتقال بين عتبات 2.

التمكن من اللغات األجنبية: 2المحور 
ذج التعلم اللغات األجنبية بالثانوي اإلعدادي وتغيير نموتقوية 3.

المغربيةالدولية للباكالوريا المسالك 4.

مھنيدمج  التعليم العام والتكوين المھني وتثمين التكوين ال: 3المحور 
اكتشاف المهنمسار 5.

المهني بالثانوي اإلعداديالمسار 6.

الباكالوريا المهنية7.

تطوير منظومة التوجيه المدرسي والمهني 8.

التدابير ذات األولوية: التفعيلسبل وآليات 



الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي: 4المحور 

ة والفنيةمؤسسات التفتح باللغات واألنشطة الثقافي. 9.1

المراكز الرياضية. 9.2
المقاوالتيروح المبادرة والحس . 10

تحسين العرض المدرسي: 5المحور 

تأھيل المؤسسات التعليمية11.

توسيع العرض المدرسي12.

المدارس الشريكة13.

التعليم األولي 14.

التأطير التربوي: 6المحور 

المصاحبة والتكوين عبر الممارسة15.

للمدرسينالتكوين األساس الرفع من جودة16.

التدابير ذات األولوية: التفعيلسبل وآليات 



الحكامة: 7المحور 
التعليميةتدبير المؤسسات 17.

الالمركزية الفعلية 18.

وينالنظام األساسي لمهن التربية والتك19.

تخليق المدرسة: 8المحور 
النزاھة والقيم بالمدرسة20.

التدابير ذات األولوية: التفعيلسبل وآليات 
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:تينمتسلسلمرحلتينوفقالتدرجمبدأاعتمادباألولويةذاتالتدابيرتنفيذيتم

محدودنطاقعلىالتدابيرأجرأةفيھاتتم

قدالتيواإلكراھاتالصعوباتعلىللوقوف
عنھارستسفالتياألوليةوالنتائجتعترضھا،

مرحلة 
تمھيدية 

دالصعيعلىالتدابيرأجرأةتعميمفيھايتم

تيالالضروريةالتصويباتإدراجبعدالوطني،
إليھاالحاجةالتمھيديةالمرحلةتثبت

مرحلة
التعميم

التفعيلسبل وآليات 
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تدابير انطلق العمل بھا، خالل الموسم 

(  2014-2015)الدراسي المنصرم 

تدابير ستعرف انطالقتھا خالل الموسم 

(2015-2016)الحالي الدراسي 

منھاج السنوات األربع األولىتحسين •

من التعليم االبتدائي

عتبات االنتقال بين األسالك•

تقوية اللغات األجنبية بالثانوي •

اإلعدادي وتغيير نموذج التعلم

مسار اكتشاف المھن•

المسار المھني بالثانوي اإلعدادي•
المصاحبة والتكوين عبر الممارسة•

النزاھة والقيم بالمدرسة•
الالمركزية الفعلية •

ا إرساء المسالك الدولية للبكالوري•

المغربية

المھنيةالبكالوريا•

التفعيلسبل وآليات 



قطاع التكوين املهين
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حمتوى العرض

1

هينامل للتكوينالوطنيةوالاسرتاتيجية2030-2015للإصلحالاسرتاتيجيةالرؤيةبنيالالتقائية

تزنيل الرؤية الإسرتاتيجية 

مهنجية الاش تغال

3

2
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مهنجية الاش تغال

 عداد رشاك خمتلف املتدخلني والفاعلني العموميني واخلواص املعنيني يف اإ 2021وين املهين الوطنية للتكالاسرتاتيجيةاإ

للرتبيةالأعىلللمجلس2030-2015للإصلحالاسرتاتيجيةالرؤيةوفصولورافعاتموادخملتلفوتدقيقمعمقةدراسة

؛العلميوالبحثوالتكوين

2021املهينللتكوينالوطنيةوالاسرتاتيجية2030-2015اجمللسرؤيةبنيمقارنة:

منظومةلحلإصالإسرتاتيجيةالرؤيةومرتكزاتتوهجاتمعالإسرتاتيجيةهذهودعاماتوحماورأأهدافانسجام

.العلميوالبحثوالتكوينللرتبيةالأعىلاجمللسطرفمناملعدة2030-2015والتكوينالرتبية

؛وفصلرافعةلكحسبأأجرأأهتاتدابريوأأمه2021املهينللتكوينالوطنيةالاسرتاتيجيةحماورجتميع

فالأهداهذهلتحقيقالأولويةذاتاملشاريعوتقدمياسرتاتيجيحموربلكاملتعلقةالأهدافاس تخلص.
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مهنجية الاش تغال

الإسرتاتيجية الوطنية للتكوين املهين

مشاريع  اسرتاتيجية 6

نظام مفتوح مجليع الفئات •

ادية ربط عرض التكوين ابحلاجيات الاقتص•
والاجامتعية

وضع املقاوةل يف صلب نظام التكوين•

نظام قامئ عىل حتسني جودة التكوين •

التاكمل تمثني املسار املهين من خلل الانسجام و •
بني مكوانت منظومة الرتبية والتكوين

الية والفعالنجاعةجمددة ومندجمة  لضامن حاكمة•

الرؤية الإسرتاتيجية للمجلس

رافعة 23فصول و4

مدرسة الإنصاف وتاكفؤ الفرص•

مدرسة اجلودة للجميع•

مدرسة الارتقاء الفردي واجملمتعي•

رايدة انجعة وتدبري جديد للتغيري•
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حمتوى العرض

1

الوطنية للتكوين املهينوالاسرتاتيجية2030-2015للإصلح الاسرتاتيجيةالالتقائية بني  الرؤية 

تزنيل الرؤية الإسرتاتيجية 

الاش تغالمهنجية

3

2
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الوطنية للتكوين املهينالاسرتاتيجيةو 2030-2015للإصلح الاسرتاتيجيةالالتقائية بني  الرؤية 

2021الوطنية للتكوين املهين مشاريع الاسرتاتيجية  صلح الاسرتاتيجيةرافعات الرؤية  2030-2015للإ

الفئاتمجليعمفتوحنظام
والفعاليةالنجاعةلضامنومندجمةجمددةحاكمة

علمی والتكوين دون التحقيق الفعيل ملبدأأ املساواة يف ولوج الرتبية والت :1الرافعة 
أأي متيزی

الفئاتمجليعمفتوحنظام
الرتبيةةمنظوممكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني

والتكوين
والفعاليةالنجاعةلضامنومندجمةجمددةحاكمة

احلرضيةبهوش  القرويةابلأوساطالمتدرسوتمنيةتعممیدافھاس ت :3الرافعة
جیابيا  متيزیا  بتخويلھا،اخلصاصذاتواملناطق اإ

الفئاتمجليعمفتوحنظام
يفالأشخاصئدةلفاوالتكوينوالتعلمیالرتبيةولوجيفاحلقتأأمني:4الرافعة

عاقة،وضعية خاصةوضعياتيفأأواإ
الفئاتمجليعمفتوحنظام
والاجامتعيةالاقتصاديةابحلاجياتالتكوينعرضربط
التكويننظامصلبيفاملقاوةلوضع
التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام
الرتبيةةمنظوممكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني

والتكوين
والفعاليةالنجاعةلضامنومندجمةجمددةحاكمة
الربانمجالعقد

الشخيصوعاملش وبناءالتعملاس تدامةمنواملتعملاملتعلمةمتكني:5لرافعةا
والاندماج

التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام
الربانمجالعقد

زیاتالتھجمنو اللزمالتأأطريمنوالتكوينالرتبيةمؤسساتمتكني:6الرافعة
التاموالتعممیالإنصافلضامنوادلمعوالبنيات

الفئاتمجليعمفتوحنظام
الرتبيةةمنظوممكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني

والتكوين
وجاذبيةجدوىذاتمدرسةحتقيق:7الرافعة


التعممیيفيمالعموللتعلمیفعيلرشيكاخلاص،والتكوينالتعلمی:8الرافعة

من أأجل مدرسة الإنصاف وتاكفؤ الفرص: 1الفصل 
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الوطنية للتكوين املهينالاسرتاتيجيةو 2030-2015للإصلح الاسرتاتيجيةالالتقائية بني  الرؤية 

2021الوطنية للتكوين املهين مشاريع الاسرتاتيجية  صلح الاسرتاتيجيةرافعات الرؤية  2030-2015للإ

التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام
الربانمجالعقد

منللرفعأأوىلأأس بقيةوالتدبري،والتكوينالتدریسھنم جتديد:9الرافعة
العلميوالبحثوالتكوينالرتبيةجودة

الرتبيةظومةمنمكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني
والتكوين

وأأطوارھايةاملغرب املدرسةملكوانتومرونةتناسقاأأكرثيلكةھ :10الرافعة

الرتبيةظومةمنمكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني
والتكوين

بيةالرت وأأنواعأأطوارخمتلفبنيواجلسوراملمراتمأأسسة:11الرافعة
والتكوينوالتعلمی

الفئاتمجليعمفتوحنظام
والاجامتعيةالاقتصاديةابحلاجياتالتكوينعرضربط
التكويننظامصلبيفاملقاوةلوضع
التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام
الرتبيةظومةمنمكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني

والتكوين

وامللءمةوالانفتاحالتنوعقوامهوتكويينبيداغويجمنوذج:12الرافعة
والابتاكر

التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام سةاللغاتمنالمتكن:13الرافعة یسالتدر لغاتوتنويعاملُدرَّ
الرتبيةظومةمنمكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني

والتكوين
والابتاكروالتقينالعلميابلبحثوضھالن :14الرافعة

والاجامتعيةالاقتصاديةابحلاجياتالتكوينعرضربط
التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام
والفعاليةالنجاعةلضامنومندجمةجمددةحاكمة
الربانمجالعقد

والتكوينالرتبيةملنظومةانجعةحاكمة:15الرافعة

من أأجل مدرسة اجلودة للجميع: 2الفصل 
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الوطنية للتكوين املهينالاسرتاتيجيةو 2030-2015للإصلح الاسرتاتيجيةالالتقائية بني  الرؤية 

2021الوطنية للتكوين املهين مشاريع الاسرتاتيجية  صلح الاسرتاتيجيةرافعات الرؤية  2030-2015للإ

الفئاتمجليعمفتوحنظام
والاجامتعيةالاقتصاديةابحلاجياتالتكوينعرضربط
التكويننظامصلبيفاملقاوةلوضع
التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام
لرتبيةامنظومةمكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني

والتكوين

لدالبحاجاتمعوالتكويناتالتعلامتملءمة:16الرافعة
الاندماجمنوالمتكنياملس تقبل،ھنوم 

التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام ثقايفالسوس يوالاندماجتقوية:17الرافعة

التكويننظامصلبيفاملقاوةلوضع
التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام
لرتبيةامنظومةمكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني

والتكوين

والتمنيةةوادلمیقراطياملواطنةجممتعبناءترس يخ:18الرافعة
اجلنسنيبنيواملساواة

الفئاتمجليعمفتوحنظام
التكويننظامصلبيفاملقاوةلوضع
التكوينجودةحتسنيعىلقامئنظام
لرتبيةامنظومةمكوانتبنيوالتاكملالانسجامخللمناملهيناملسارتمثني

والتكوين

احلياةمدىالتعملتأأمني:19الرافعة

والفعاليةالنجاعةلضامنومندجمةجمددةحاكمة ةالصاعدالبدلانمضناملغربمتوقعتعزيز:21الرافعة

من أأجل مدرسة الارتقاء ابلفصل واجملمتع: 3الفصل 
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الوطنية للتكوين املهينالاسرتاتيجيةو 2030-2015للإصلح الاسرتاتيجيةالالتقائية بني  الرؤية 

2021الوطنية للتكوين املهين مشاريع الاسرتاتيجية  صلح الاسرتاتيجيةرافعات الرؤية  2030-2015للإ

رساء افأأهدلتنفيذكأداةواملتدخلنيادلوةلبنيالربانمج-عقداإ

جنازهاوتقيمیوتتبعالإسرتاتيجية اإ

عداد جنازاإ .الإصلحومواكبةللتواصلخمططواإ
مس تدامةجممتعيةتعبئة:22الرافعة

انجعةرايدة

واحملاس بةاملسؤوليةبنيتزاوجحاكمةعىلمرتكزة

وتواصليةتدبرييةقدرةذاتانجعة

والتدبري،واللمتركزاللمركزيةوتوطيدالتنس يقتقويةعىلقادرة

واملردوديةابلنتاجئ

التغيريقيادةو أأمثلتدبري:

والتوقعيطوالتخط الإرشاكعىلقامئةمقاربة،استباقيةمقاربةاعامتد

قناع والإ

رساءاللزمةاملاليةاملواردتوفري صلحصصةاخملللمزیانيةختطيطواإ للإ

لفخمتيفانجعةتدبرييةوقدراترايدة:23الرافعة
املدرسةمس توايت

انجعة وتدبري جديد للتغيريرايدةمن أأجل : 4الفصل 
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حمتوى العرض

1

هينامل للتكوينالوطنيةوالاسرتاتيجية2030-2015للإصلحالاسرتاتيجيةالرؤيةبنيالالتقائية

تزنيل الرؤية الإسرتاتيجية 

الاش تغالمهنجية

3

2
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قطاع التكوين املهين-تزنيل الرؤية الإسرتاتيجية 

ابعتبارها2021املهينللتكوينالوطنيةالإسرتاتيجيةعىل2015يوليوز29بتارخياحلكويماجمللسمصادقة•

.والتكوينالرتبيةمنظومةلإصلحالأولويةذات23الإجراءاتمنيتجزأأ لجزءا

املرحةل الأوىل 

التوقيع عىل التفاقيات الإطار والعقود الربامج ؛•

حداث• ؛وضوعاتيةموجلانالربانمجالعقديفاملتضمنةالإجراءاتتنفيذبتتبعملكفةقيادةجلنةاإ

جناز• ؛املهينالتكوينميدانيفالإصلحملواكبةالتواصلخمططاإ

.الإسرتاتيجيةحماورتنفيذوتقيمیتتبع•

املراحل املوالية



املشاريع
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نظام مفتوح مجليع الفئات 1املشوع 

الهدف العام
ىل املس ت مل شلي التكوين املهين وسع جلهاز أأ انفتاح حتقيق  ضافة اإ ملبدأأ احتقيقفيدين احلاليني فئات جديدة اإ

املساواة يف ولوج التكوين دون أأي متيزی

الأهداف اخلاصة 

؛حتقيق ھدف الولوج التام للرتبية والتكوين مجليع املغاربة•

الفئات يف وضعية صعبة ؛تأأمني الرتبية والتكوين اللزمني، مجليع •

؛ھدر والانقطاع املدرس يني وجتفيف منابعھامال حماربة •

جیايبالاس تجابة ملتطلبات الإنصاف وتاكفؤ الفرص• .ابلوسط القروي بمتيزی اإ

التدابري

؛التكوين اخلاص بوظائفه يف تاكمل وتعاون مع التعلمی العمويموضنھ•

، جناء السابقونالسجناء، الس )لتكوين املهين املوجه الفئات ذات الاحتياجات اخلاصة اتعزيز هجاز •

؛...(املعاقون

راء املهددون بفقدان ، العامل غري املأأجورين، الأج) فئات جديدة املس متر وانفتاحه عىلالتكوين تعزيز •

؛...(العمل 

.تكریس التكوين عن بعد كمنط جديد للتكوين•

قطاع التكوين املهين-تزنيل الرؤية الإسرتاتيجية 
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ربط عرض التكوين ابحلاجيات الاقتصادية والاجامتعية 2املشوع 

الهدف العام
رشاك املهنيني يف حتديد حاجيات املقاولت من الك فاءات بغية ملمئة تقوية هجاز التكوين املهين  ابإ

.  التكوين للتشغيل

الأهداف اخلاصة 

ضطيط وبناء عر يف خت املسامهة و اديةصقتوالاجامتعيةالايف حتديد احلاجيات ملهنيني دوراتعزيز •

؛التكوين

رشاك اجلهات يف حتديد الطلب الاجامتعي والاقتصادي عىل املس توى الرتايب• ؛اإ

.ھا، ابنتظام، مع تطور املھن ومس تجداتھاوملءمت جتديد التكوينات وتنويعھا •

التدابري

؛التكوين املهين لتخطيطوضع هجاز مندمج •

رساء • ؛مراصد الفروع املهنيةاإ

عداد • :أأدوات تدبري سوق التكوين والتشغيلتعممی و اإ

 دلئل املهن واحلرف ومرجعيات املهن والكفاءاتREM/REC؛

دليل قطاعات التكوين.
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وضع املقاوةل يف صلب نظام التكوين 3املشوع 

الهدف العام
ن تقوية الروابط بني عاملي تمنية التكوين ابلوسط املهين الأسايس منه واملس متر كخيار اسرتاتيجي میكن م

.  الشغل والتكوين

الأهداف اخلاصة 

تقوية اجلسور بني التكوين املھين والنس يج الاقتصادي ؛•

عداد برامج التكوين وتنفيذها وك• ذا يف تقومي مكتس بات تعزيز دور املقاوةل لتصبح فاعل رئيس يا يف اإ

التكوين ؛

تيسري رشوط ترقيهتم احلق يف التكوين املس متر لفائدة الأجراء لمتكيهنم من احلفاظ عىل معلهم و مأأسسة•

.همنية السوس يو

التدابري

التكوين ابلتدرج املهين )التكوين ابلوسط املهين : كفضاء للتكوين املهين الأسايسدوراملقاوةلتكریس •

؛( والتكوين ابلتناوب

تعزيز الشاكة مع املقاولت الكربى من أأجل تمنية التكوين ابلوسط املهين  ؛•

وين، التصديق عىل الرصيد الزمين للتك)حتسن قابلية التشغيل دلى الأجراء وكذا تنافس ية املقاوةل •

(. املكتس بات املهنية
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نظام قامئ عىل حتسني جودة التكوين 4املشوع 

الهدف العام
مع التشغيل  والرفع التكوينملءمةتعزيز وتطوير نظام للتكوين املهين قامئ عىل املقاربة ابلكفاءات من أأجل 

.  املس متر جلودته

الأهداف اخلاصة

والإداري ؛البيداغويجالتأأطريتعزيز احرتافية •

لكفاءات ؛اباملقاربة حتسني جودة التكوين املهين ابعامتد •

حتسني قابلية التشغيل والاندماج املهين للمس تفيدين من التكوين املهين ؛•

رساء نظام موحد وممنط لتقيمی مكتس ب• .ات املتدربنيضامن جودة التكوين ومصداقية ادلبلومات املسلمة ابإ

التدابري

عادة هندسة التكوين املهين وفق مقاربة ترتكز عىل الكفاءات ؛• اإ

دماج أأفضل• ؛ (Soft Skils)تمنية الكفاءات الأساس ية من أأجل اإ

عداد مرجعية وطنية لتقيمی مكتس بات املتدربني قامئة عىل مرجعية املؤهلت ؛• اإ

حداث املعهد الوطين لتكوين املكونني ومديري مؤسسات التكوين املهين والأوصياء والتص• مكتس باهتمديق عىل اإ

والبحث يف جمال هندسة التكوين  ؛

اقتصادي؛السوس يوداخل حميطها لمتوقعهاكأداة ” مشوع املؤسسة“اعامتد•

.الاستشارة والتكوين ملساعدة املقاولت عىل اختيار مقديم اخلدماتهيأ تتأأهيل •

قطاع التكوين املهين-تزنيل الرؤية الإسرتاتيجية 



73

التكوينتمثني املسار املهين من خلل الانسجام والتاكمل بني مكوانت منظومة الرتبية و 5املشوع 

الهدف العام
تكوين من أأجل تقوية حظوظ مع مكوانت منظومة الرتبية وال التقائيتهتعزيز وتمثني ماكنة التكوين املهين وحتسني 

.الإدماج املهين يف النس يج الاقتصادي

الأهداف اخلاصة

حداث مسارات همنية جديدة ؛تن• ويع عرض التكوين من خلل اإ

؛ؤسسات الرتبية والتكوينمباس تعامل املوارد املادية والبشية املتوفرة عقلنة•

عة تقوية اجلسور بني التكوين املھين والنس يج الاقتصادي، وبني التكوين املھين واجلام•

عداد مسارمه ادلرايس واملهين مدى االتوجيه و الإعلم مراجعة نظام • .حلياةمن أأجل مصاحبة الش باب يف اإ

التدابري

دراج وحدات لس تكشاف املهن تمثني املسار املهين • حداثو يف التعلمی الابتدايئمن خلل اإ مسارات همنية اإ

؛ابلتعلمی الثانوي الإعدادي

رساء املمرات بني التكوين املهين والتعلمی التمنية الإعلم والتوجيه املدريس واملهين• عايل ؛واإ

حداث املعهد الوطين للتقنيات واملهن • ؛اإ

حداث • رساء ش باكت مؤسسات الرتبية والتكوين واإ ؛”املركبات املهنية“اإ

رساء • شهاد اإ .الإطار الوطين للإ
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والفعالية النجاعةجمددة ومندجمة  لضامن حاكمة6املشوع 

.  متجددة ومندجمةحاكمةوالفعالية يرتكز عىلابلنجاعةوضع نظام للتكوين املهين أأكرث انفتاحا وذي جودة  ومتسم الهدف العام

الأهداف اخلاصة 

ن ؛حتقيق التاكمل والانسجام بني مجموع الهيئات واملتدخلني يف ميدان الرتبية والتكوي•

تعزيز املقاربة التعاقدية يف تنفيذ س ياسة التكوين املهين ؛•

.تدعمی دور اجلهات للرفع من تفاعلها اجتاه تلبية احلاجيات احمللية من التكوين•

التدابري

تنس يق الس ياسة الوطنية للرتبية والتكوين ؛•

لنظام التكوين املهين ؛التشاركيةاحلاكمةتكریس •

:عربس اميدمع الشاكة بني القطاعني العام واخلاص ل •

 أأو ذات الأولوية/وذات القمية املضافة تفويض التدبري للفروع املهنية يف القطاعات

حداث مراكز للتكوين ابلتدرج املهين داخل ع املدين وامجلاعات أأو من طرف مجعيات اجملمتأأو بيهنا املقاولت اإ

الرتابية ؛

 اخلاصة ؛/ اخملتلطة العمومية املؤسسات

 التكوين املهين اخلاص املعمتدةؤسساتمالتعاقد مع.

وضع نظام مندمج لتقيمی التكوين املهين ؛•

.القاري جلهاز التكوين املهينالاشعاعتعزيز وتقوية دور اجلهة يف جمال التكوين املهين •
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