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أستاذ رھن إشارة مؤسسة
الحسن الثاني للمغاربة المقیمین بالخارج 188

برنامج تعلیم اللغة العربیة
والثقافة المغربیة لألطفال
المغاربة المقیمین بالمھجر

اتفاقیة شراكة
وتعاون

الوزارة المكلفة بالجالیة المغربیة
المقیمة بالخارج

▪  مواصلة التكییف اللغوي الختبارات االمتحانات اإلشھادیة لفائدة أبناء األسر المغربیة العائدة من المھجر والمھاجرین المستقرین بالمغرب
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68,7%

64,9% 66,2% 65,8% 66,2%

61,8% 60,5%
62,9% 63,6% 64,8%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

40,8% 39,3% 40,3% 40,2% 41,6%

29,7% 30,0% 31,9% 33,0% 35,4%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
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2019 - 2018

13






▪  وضع إطار تنظیمي وبنیوي لتیسیر اإلدماج المدرسي التدریجي 

لألطفال ذوي اإلعاقات الخفیفة والمتوسطة

▪  العمل على تكییف البرامج والمناھج الدراسیة وبرامج تكوین 

األطر التربویة (مشروع التربیة الدامجة)

▪  تأھیل وتكییف فضاءات وتجھیزات عدد من المؤسسات التعلیمیة 

لتمكینھا من استقبال ھؤالء التالمیذ

▪  تكییف االمتحانات، خصوصا اإلشھادیة منھا، لفائدة المترشحات 

والمترشحین في وضعیة إعاقة :
- مواضیع االمتحان الجھوي والوطني للبكالوریا لدورة 2018

- ظروف اإلجراء والتصحیح في الدورات السابقة

▪  تشجیع وتحفیز مؤسسات التعلیم المدرسي الخصوصي على 

اعتماد ترتیبات تیسیریة لتمدرس األطفال في وضعیة إعاقة

طفل

8 000

تلمیذ(ة) في وضعیة
إعاقة باألقسام العادیة 80 000




4

قسم مدمج

700

(CEI)
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67 000
مستفید

26 000
مستفید

1 800
مستفید

من بینھم

 مدرسة
الفرصة الثانیة

مدرسة الفرصة
الثانیة الجیل الجدید

5 800
مستفید

المواكبة التربویة

تعزیز وتطویر برامج التربیة غیر النظامیة

+11 مركزا لمدرسة الفرصة الثانیة الجیل
الجدید تابعة لألكادیمیات  2018

مركزا للفرصة الثانیة الجیل الجدید16+
تابعة للجمعیات الشریكة

من تالمیذ الفرصة الثانیة موسم 2016 - 2017
في التعلیم النظامي والتكوین المھني

مركزا للفرصة الثانیة
+80 الجیل الجدید أفق

2022
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▪ تحیین النظام الداخلي للمؤسسات التعلیمیة (في طور اإلنجاز)

▪ تحیین الدلیل المرجعي ألنشطة الحیاة المدرسیة (في طور اإلنجاز)

▪ إحداث ما یفوق 000 25 نادي تربوي موضوعاتي

▪ توسیع شبكة مؤسسات التفتح الفني واألدبي : تخصیص 60 فضاء للمشروع باألكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین

▪ إعداد وتفعیل إطار مرجعي للتشبیك الموضوعاتي بین األكادیمیات الجھویة في المجاالت الثقافیة واإلبداعیة والفنیة؛

PADD إعداد  برنامج عمل التنمیة المستدامة الخاص بقطاع التربیة الوطنیة ▪

▪ ترسیخ الثقافة المقاوالتیة لدى المتعلمین (اتفاقیة إطار للشراكة والتعاون مع جمعیة "إنجاز المغرب" بتاریخ 10 ماي 2018)

▪ تحیین وتفعیل اتفاقیة الشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحمایة البیئة : 

    - المدارس اإلیكولوجیة

    - الصحفیین الشباب

▪ تجدید وتفعیل اتفاقیة التعاون حول الصحة اإلنجابیة

تفعیل أدوار الحیاة المدرسیة

20
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1000 مؤسسة الرتخيص ل 

تطويــر الرشاكة ب� القطاع� العام والخاص

2018 - 2015
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التكوین عن بعد ألطر اإلدارة التربویة

مھن التدبیر

التأطیر القانوني لمسلك تكوین أطر اإلدارة التربویة :
إعداد مشروع قرار بتحدید كیفیة

الدراسة ونظام التقویم 

إحداث إطار خاص (مرسوم)
«متصرف تربوي»

تحضیر مشروع النظام
األساسي لمھن التربیة والتكوین

(قید الدراسة مع النقابات التعلیمیة)

إعداد مشروع دلیل
تدبیر الموارد البشریة
للمؤسسات التعلیمیة

تأھیل النظام المعلوماتي
للموارد البشریة

تطویر وتجوید منظومة
الحركات االنتقالیة وتدبیر

الفائض والخصاص

تفویض االختصاصات
لألكادیمیات الجھویة :

- اعتماد التوظیف الجھوي لألساتذة
وأطر الدعم اإلداري والتقني

- نقل جل اختصاصات تدبیر الموارد البشریة 

حكامة مھن
التدریس والتكوین

والتدبیر

( MOOC ) إعداد مساقات

24
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إرساء الجسور بین التعلیمین العام والمھني
إرساء تعلیم أولي من سنتین (4 - 6 سنوات) سیتم دمجھ بالتعلیم االبتدائي

بعد التقدم في عملیة تعمیم التعلیم األولي
مراجعة شعب ومسالك التعلیم الثانوي التأھیلي في أفق التقلیص مع تفعیل مبدأ

الحق في االستفادة من مجزوءات ومواد اختیاریة بالسلك التأھیلي
احداث مسارات مھنیة في السلك االعدادي ومسالك مھنیة للباكلوریا في السلك التأھیلي

25
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استعمال مقاربات نوعیة كبیداغوجیا الخطأ
في تطویر التعلمات بالریاضیات

ونھج التقصي بالنسبة للعلوم

إصدار الكتب المدرسیة المعنیة بالمنھاج المنقح
بالتعلیم االبتدائي :

▪ المستویین األول و الثاني 2018 - 2019 :
- 23 كتابا جدیدا / 23 دلیال بیداغوجیا

▪ المستویین الثالث والرابع 2019 - 2020 :
- 26 كتابا جدیدا / 26 دلیال بیداغوجیا

تطویر المھارات الحیاتیة soft skills داخل
المنھاج الدراسي لكل المواد المدرسة بالسلك الثانوي

اإلعدادي (حالیا التجریب بأربع أكادیمیات جھویة)

إدراج مادة «الفلسفة» ضمن البكالوریا المھنیة

إعداد بطائق بیداغوجیة ألھم الصعوبات في
الریاضیات وعلوم الحیاة واألرض والعلوم

الفیزیائیة في سلك الثانوي االعدادي

تقییم للكتب الموازیة الخاصة بالعلوم والریاضیات
الصادرة باللغة الفرنسیة (78 كتاب) بالنسبة

للسلك الثانوي االعدادي

بلورة المنھاج المنقح للتعلیم االبتدائي
وتعمیمھ في أفق 2021 :

- المستویین األول والثاني : 2018 - 2019
- المستویین الثالث والرابع : 2019 - 2020

- المستویین الخامس والسادس : 2020 - 2021

إصالح البرامج
والطرائق البیداغوجیة

1

27
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إصالح البرامج
والطرائق البیداغوجیة

اإلصدار الوشیك (قید الطبع) للتقریر
الوطني المفصل لنتائج الدراسة الدولیة

للتوجھات في تدریس الریاضیات والعلوم
TIMSS 2015

TIMSS 2019 والتحضیر ل

اإلعداد واإلجراء المیداني للدراسة
PISA 2018 الدولیة لتقویم التالمیذ

باعتماد الوسائط اإللكترونیة
Computer based assessment

مواصلة المشاركة في الدراسة الدولیة
PIRLS 2021 للكفایات القراءاتیة

وإعداد التقریر الوطني للدورة السابقة
لنفس الدراسة

مواصلة التجریب الموسع لبرنامج
(EGRA) تقویم القراءة المبكرة

باللغة العربیة في الدخول المدرسي
المقبل بالمستویین الثالث والرابع ابتدائي  

- التمھیر على القراءة
- القراءة المقطعیة

2

28
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إصالح أنظمة
التقویم واإلشھاد

تحیین معاییر تنظیم امتحانات البكالوریا
وإصدار دفتر مساطر تنظیم االمتحان بمقرر

جدید 2018

بلورة مشروع نظام جدید للتقویم واالمتحانات
باالبتدائي سیتم تنزیلھ، بعد المصادقة،

ابتداء من الموسم الدراسي المقبل

إنجاز دراسة تحلیلیة ألثرالمكونات
الثالثة المتحان البكالوریا من دورة 2010

إلى دورة 2018 :
- المراقبة المستمرة
- االمتحان الجھوي
- االمتحان الوطني

تعزیز اآللیات المحدثة لمحاربة الغش في االمتحانات
المدرسیة:

- إصدا ر المراسیم التطبیقیة للقانون الجدید رقم
13-02 وتفعیل مقتضیاتھ خالل دورة 2018

إصدار التقاریر السنویة برسم 2018 حول أداء :
- الثانویات التأھیلیة العمومیة والخصوصیة

- اآلكادیمیات الجھویة
- المدیریات اإلقلیمیة

إتمام دورة إرساء المسالك الدولیة للبكالوریا
المغربیة (8) و مسالك البكالوریا المھنیة (18)

إصدار منظمة OCDE، بتنسیق مع الوزارة  
لتقریر تحلیل وتقویم نظام التقویم التربوي

بالمغرب

ھندسة جدیدة للبكالوریا المغربیة (تجمیع المسالك)
سیتم الشروع في اعتمادھا، بعد المصادقة،

ابتداء من الموسم الدراسي المقبل

29
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إصالح شامل لنظام التوجیھ
المدرسي والمھني

إقرار مسطرة جدیدة للتوجیھ المھني
تستھدف جمیع المسارات المھنیة

بالتعلیم الثانوي بسلكیھ والتكوین المھني

إعداد رائز لقیاس الجانبیة الشخصیة والدراسیة
لتالمیذ المستوى الثالث من التعلیم الثانوي

اإلعدادي
إعادة ھیكلة البنیات الجھویة واإلقلیمیة

المكلفة بالتوجیھ المدرسي والمھني

وضع العناصر األولى إلطار مرجعي
لخدمات التوجیھ المدرسي والمھني

إعداد ُعدة تربویة داعمة للمشروع
الشخصي للمتعلم بالتعلیم االبتدائي والثانوي

(وضع اللمسات النھائیة)

الشروع في رقمنة مسطرة التوجیھ المدرسي
والمھني عبر منظومة مسار وإجراء تجریب

محدود لبعض مكونات المسطحة الخاصة
بھذه العملیة

وضع الخطوط العریضة لمسطرة خاصة
بالتوجیھ النشیط لما بعد البكالوریا والصیغة

األولیة للمسطحة اإللكترونیة المصاحبة

وضع تصور أولي لمھام ˝ األستاذ الرئیس ˝
و إعادة تنظیم عمل أطر التوجیھ التربوي

إعداد نسخة أولیة للبوابة الوطنیة للتوجیھ
المدرسي والمھني بتنسیق بین قطاعات

الوزارة الثالث

اكتشاف المھن على مستوى اإلعدادي
المشروع الشخصي للمتعلم

30
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إدراج اللغة الفرنسیة بالسنة
األولى ابتدائي

إدماج المقاربة العملیاتیة لتدریس
وتعلم اللغة الفرنسیة

(Approche actionnelle)
في الطبعات الجدیدة للكتاب المدرسي

بالسلك اإلبتدائي

اعتماد " القراءة المقطعیة "
و "القراءة المبكرة"

في اللغة العربیة

تفعیل مبدأ التناوب اللغوي عربیة / فرنسیة
في تدریس الریاضیات

والعلوم بالسلك االبتدائي

المشاركة في مسابقة تحدي
القراءة العربي منذ سنة 2015،
والتتویج بلقب الدورة الثالثة برسم 2018

تنزیل الھندسة
اللغویة تكوین المدرسین في اللغتین

الفرنسیة (1000) واإلنجلیزیة

المسالك الدولیة

1 363

892

85 000 الثانوي اإلعدادي

الثانوي التأھیلي
 258 99الفرنسیة :

مؤسسة تلمیذ(ة)

53
426

اإلسبانیة :
اإلنجلیزیة :

تعزیز اللغة الألمازیغیة وتطویر
وضعھا في المدرسة

 000 600 تلمیذ و435 أستاذ 

31
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تعزیز تفویض االختصاصات

استكمال الالمركزیة
والالتمركز

إقرار النظام األساسي ألطر األكادیمیات
الجھویة للتربیة والتكوین،
واعتماد التوظیف الجھوي

مراجعة وتعزیز ھیكلة
وتنظیم األكادیمیات الجھویة

ومصالحھا اإلقلیمیة

تقویة
القدرات التدبیریة

لألكادیمیات

32
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تقویة
آلیات الحكامة المالیة

تعزیز آلیات التقییم
والمراقبة واالفتحاص

الداخلي

التفعیل التدریجي لمقتضیات
القانون التنظیمي للمالیة

تعزیز منظومة اإلعالم
المیزانیاتي والمحاسباتي

لألكادیمیات

العمل على إرساء
المحاسبتین العامة والتحلیلیة

دلیل مساطر التدبیر
المیزانیاتي والمحاسباتي

33
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تطویر المنظومة
المعلوماتیة وتعزیز
 اإلدارة اإللكترونیة

منظومة مسار
موسعة تشمل كل األسالك

بما فیھا التربیة الغیر
 النظامیة و التعلیم األولي

مرجع معلوماتي
لتتبع المتمدرسین

- االستثمار في التجھیز المعلوماتي
- إرساء مركز وطني للبیانات احتیاطي 

توفیر األمن المعلوماتي
وحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي

تطویر اإلدارة اإللكترونیة والمساھمة
في تبسیط المساطر اإلداریة 

وضع آلیات لضمان الحصول على
المعلومات الموثوقة والعمل على نشرھا

إرساء منظومات معلوماتیة
لتدبیر الموارد والحكامة

( الحركات االنتقالیة - تعیین خریجین
مباریات التوظیف – الشؤون القانونیة

(والمنازعات – الدعم االجتماعي

(منظومة التخاذ القرار- منظومة
جدیدة لإلحصاء)

(خدمة منحتي – إنصات -
خدمة متمدرس - خدمة ولي التلمیذ)

34
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تقویة حكامة المؤسسة التعلیمیة

مأسسة وتفعیل «مشروع المؤسسة»

إقرار التكوین األساس ألطر
اإلدارة التربویة

إحداث 470
جماعة للممارسات

المھنیة
(متوسط 24

مؤسسة لكل جماعة)

6000
مؤسسة تتوفر
على مشروع
المؤسسة

تحیین الدلیل العملي
لمشروع المؤسسة أجرأة االستراتیجیة الوطنیة

لمشروع المؤسسة
من أجل تعمیم العمل بھذه المنھجیة

و تقییم شامل، بھذا الموسم،
على مدى

ثالث سنوات الفارطة 

35
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▪ مأسسة األنشطة الثقافیة والفنیة بالمؤسسات التعلیمیة (األندیة التربویة والمسابقات الوطنیة والتشبیك في

  مجاالت الموسیقى، التشكیل، المسرح، السینما...)

▪ االنفتاح على الفنانین من ذوي التجارب اإلبداعیة والثقافیة الرائدة 

▪ تنظیم تكوین في تقنیات المسرح المدرسي لفائدة 720 متدربا من مختلف األكادیمیات

▪ تتویج فرقتان مسرحیتان مدرسیتان بدرع التمیز بموندیال القاھرة لألعمال الفنیة واإلعالم الذي أقیم

  بالقاھرة بجمھوریة مصر العربیة نونبر 2018
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▪ إحداث مركزا وطنیا و 12 مركزا جھویا و 82 مركزا إقلیمیا للوقایة ومناھضة العنف بالوسط المدرسي
▪ تفعیل مشروع «تعزیز دعم التسامح والمواطنة والوقایة من السلوكات المشینة» بالوسط المدرسي،

  بشراكة مع PNUD  والرابطة المحمدیة للعلماء
▪ تفعیل شعار الموسم الدراسي الحالي «مدرسة المواطنة» من خالل مبادرات مختلفة وانشطة على مستوى

  جل المؤسسات التعلیمیة
▪ إعداد میثاق مدرسة المواطنة المتضمن للواجبات والحقوق وااللتزامات

▪ تفعیل مشروع التعبئة المجتمعیة من أجل مدرسة المواطنة على مستوى المؤسسات االبتدائیة
▪ التھییئ إلرساء سفراء مدرسة المواطنة

▪ تعزیز إدماج التربیة على المواطنة والقیم في المناھج
▪ العمل على تشخیص وضعیة دور مراكز االستماع والوساطة بشراكة مع منظمة الیونسیف

▪ االنخراط في مشروع الحد من ظاھرة أطفال الشوارع
38
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▪ تنویع المسارات التعلیمیة والتكوینیة في إطار المسارات المھنیة
▪ رقمنة العملیة التعلیمیة والتكوین عن بعد

▪ تعزیز المكتبات المدرسیة
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إدماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في العملیة التربویة

مؤسسات تعلیمیة مجھزة بالتجھیزات المتعددة87%
مؤسسات تعلیمیة مرتبطة باإلنترنت%85الوسائط اآلساسیة

 SMM التجھزة بقاعة متعددة الوسائط
 SMM التجھزة بحقیبة متعددة الوسائط

XMH التجھزة بحقیبة متعددة الوسائط

التجھزة بقاعة متعددة الوسائط SMM مرتبطة باإلنترنت

التجھزة بلوحة رقمیة في المناطق النائیة

UNESCO تكوین بمصوغات على ضوء المعاییر

MOS تكوین وإشھاد بمعدل شھادتین

2338

6500

143

200

266 000

120 000

مؤسسة

مؤسسة إبتدائیة

مؤسسة إبتدائیة

مركز للتكوین

إطار

مستفید
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إدماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في العملیة التربویة

▪ توسیع نطاق العرض التكویني من خالل التعلیم اإللكتروني أو عن بعد
▪ اقتناء % 80 من الموارد الرقمیة المطابقة المقرر الدراسي

http://www.taalimtice.ma إنشاء بوابة إدماج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ▪
http://soutiensco.men.gov.ma إنتاج موارد للدعم المدرسي المؤسساتي الرقمي ▪

▪ تلقین أسس البرمجة                                    تلمیذ 
▪ وضع برنامج عمل 2019 – 2021 من أجل تجھیز جمیع المؤسسات المحصاة إلى غایة 2018،

  باإلضافة إلى تجھیز 7000 مؤسسة فرعیة مع ربطھا بشبكة األنترنیت
▪ إدماج استعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التدریس في المناھج الدراسیة

▪ تطویر أو اقتناء منظومة إلدارة التعلم LMS وربطھا بمنظومة مسار للتدبیر المدرسي 

1.640.000 SCRATCH 
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▪ المباراة العامة والجھویة للعلوم والتقنیات

▪ األولمبیاد الوطنیة في الریاضیات

▪ األولمبیاد الوطنیة في الفیزیاء

▪ األولمبیاد الوطنیة في البیولوجیا

▪ األولمبیاد الوطنیة في الكیمیاء

▪ مسابقة الروبوتیات

▪ المشاركة في المسابقات العربیة واالفریقیة والدولیة

تشجیع التمیز
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▪ تقویة آلیات التواصل والتعبئة 
  - صیاغة «استراتیجیة وطنیة للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربیة»

  - إعداد وتنزیل «مخططات تواصلیة لمواكبة تنزیل مشاریع الرؤیة االستراتیجیة»
  - تعزیز قدرات المسؤولین عن تدبیر مجال التواصل مركزیا وجھویا وإقلیمیا من خالل وضع برنامج

    للتكوین المستمر سیتم تفعلیھ خالل سنة 2019
  - تھییئ طلب عروض إلنجاز حملة تواصلیة لتحقیق التعبئة المجتمعیة حول المدرسة المغربیة»

▪ تعزیز الشراكات مركزیا وجھویا وإقلیمیا
▪ تقویة برامج التعاون الدولي

▪ تعزیز العالقة مع ممثلي األسر
▪ التحضیر لتأسیس میثاق ینظم العالقة مع الجمعیات التربویة، على غرار جمعیات اآلباء واألمھات
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تحضیر مشروع
مخطط تشریعي وتنظیمي

لتنزیل اإلصالح 

دالئل مرجعیة لمعاییر الجودة :
النظام الداخلي األساسي النموذجي

لجمعیات آباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ

وثائق مرجعیة لإلصالح :
- میثاق المتعلم

- النظام الداخلي النموذجي
- الدالئل المرجعیة للمناھج والبرامج والتكوینات

- الدالئل المرجعیة للتوجیھ واإلرشاد واإلعالم
- دالئل مرجعیة لألنشطة التقییمیة

- دالئل مرجعیة للوظائف والكفاءات

مشاریع قوانین خاصة :
- التوجھات و النظام العام
- سن التمدرس اإللزامي

- نظام تحفیزي للقطاع الخاص
- سیاسة الالمركزیة و الالتمركز

مشاریع مراسیم و قرارات تنظیمیة :
- رسوم التسجیل والدراسة والتأمین والخدمات

  بالقطاع الخاص
- حركیة المتعلم في المسارات التعلیمیة

  والتكوینیة والمھنیة
- تنظیم شبكات التربیة والتعلیم والتكوین

- مرصد المالءمة بین المھن والتكوینات الجدیدة
  وحاجات سوق الشغل

- نظام خاص لتحفیز وتشجیع األطر التربویة
  واإلداریة

- تطبیقات الھندسة اللغویة
- إطار وطني مرجعي لإلشھاد والتصدیق

- المعاییر والشروط والكیفیات الخاصة بإقرار
  أداء األسر المیسورة لرسوم التسجیل بالقطاع العام

 مضامین الرؤیة االستراتیجیة
ومشروع القانون اإلطار

رقم 51.17
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