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ديباجة
اســتنادا إلــى مقتضيــات دســتور اململكــة وإلــى 
االتفاقـــيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان 
كما صادقت عليها اململكة املغربية أو انضمت 
إليهــا وتفعـــيال لتوصيــة الرؤيــة االستـراتـيجـــية 
جاللــة  أقرهــا  التـــي   2030-2015 لإلصــالح 
امللــك محمــد الســادس نصــره هللا والداعـــية 
إلــى تحويــل اختـــياراتها الكبـــرى إلــى قانون-إطــار 
يجســد تعاقــدا وطنـــيا يلــزم الـجمـــيع، ويلتـــزم 

بتفعـــيل مقتضياتــه؛ الـجمـــيع 

التـــربية  منظومــة  ومكانــة  ألهمـــية  واعتبــارا 
تحقـــيق  فــي  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن 
لــأدوار  ونظــرا  لبالدنــا،  املجتمعـــي  املشــروع 
ومواطنـــي  مواطنــات  تكويـــن  فــي  بهــا  املنوطــة 
الغــد، وفــي تحقـــيق أهــداف التنمـــية البشــرية 
التـــربية  فــي  الحــق  وضمــان  واملســتدامة، 
فــي صــدارة األولويــات  بمــا يجعلهــا  للـجمـــيع، 

؛ لوطنـــية ا

مكونــات  مختلــف  إرادات  اللتقــاء  واعتبــارا 
تمكيـــن  أجــل  مــن  ومجتمعــا،  دولــة  األمــة، 
والتكويـــن  للتـــربية  الوطنـــية  املنظومــة 
مكتســباتها  تـــرصيد  مــن  العلمـــي  والبحــث 
وتجــاوز اختالالتهــا وضمــان إصالحهــا الشــامل 
األمثــل؛ النحــو  علــى  بأدوارهــا  تضطلــع  ـكـي 

مبــادئ  علــى  التنصيــص  لكــون  ونظــرا 
فــي  املنظومــة  إصــالح  وأهــداف  وتوجـــيهات 

قانون-إطــار، مــن شــأنه أن يضمــن التطبيــق 
اســتمراريته،  ويؤمــن  ملســتلزماته،  األمثــل 
باعتبــاره مرجعـــية تشريعـــية ملزمــة فــي اتخــاذ 
الالزمــة  والتنظيمـــية  التشريعـــية  النصــوص 

واملبــادئ؛ والتوجـــيهات  األهــداف  لبلــورة 

الشــاملة  املجتمعـــية  التعبئــة  إن  وحيــث 
واملتواصلــة لتطبيــق إصــالح املنظومــة وتتبــع 
تنفيــذه وتقـــييمه املنتظــم، تعــد، فــي تكاملهــا، 
ضمانــات إضافيــة إلنجاحــه وتحقـــيق أهدافــه؛

وحيــث إن جوهــر هــذا القانون-اإلطــار يكمــن 
أمــام  مفتوحــة  جديــدة  مدرســة  إرســاء  فــي 
الـجمـــيع، تتوخــى تأهيــل الرأســمال البشــري، 
مســتندة إلــى ركيـزتـــي املســاواة وتكافــؤ الفــرص 
مــن جهــة، والـــجودة للـجمـــيع مــن جهــة أخــرى، 
فــي  املتمثــل  األســمى  الهــدف  تحقـــيق  بغيــة 

املجتمــع. وتقــدم  بالفــرد  االرتقــاء 

وحيــث إن تحقـــيق اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص 
يستوجب االستناد إلى مجموعة من الرافعات 

أهمهــا  :

لفائــدة 	  وتضامنـــي  دامــج  تعليــم  تعمـــيم 
جمـــيع األطفــال دون تمـييـــز؛	

بالنســبة 	  إلزامـــيا  األولــي  التعليــم  جعــل 
للدولــة واألســر؛	

فــي 	  تخويــل تمـييـــز إيجابــي لفائــدة األطفــال 
املناطــق القرويــة وشــبه الحضريــة، فضــال 
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أو  العجــز  مــن  تشــكو  التـــي  املناطــق  عــن 
؛ ص لخصــا ا

والتعليــم 	  التـــربية  ولــوج  فــي  الحــق  ضمــان 
وضعـــية  فــي  األطفــال  لفائــدة  والتكويـــن 

خاصــة؛ وضعـــيات  فــي  أو  إعاقــة 

التصــدي 	  إلــى  الهادفــة  الـــجهود  مواصلــة 
ووضــع  املدرسـييـــن،  واالنقطــاع  للهــدر 
بـــرامج تشجـيعـــية لتعبئــة وتحســـيس األســر 
بخطــورة االنقطــاع عــن الدراســة فــي ســن 

؛ مبكــرة

الكفيلــة 	  الشــروط  توفيـــر  علــى  العمــل 
بالقضاء على األمـية.	

وحيــث إن ضمــان تعليــم ذي جــودة للـجمـــيع 
يســتلزم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والتـــي مــن 

أهمهــا :

تجديد مهن التدريس والتكويـن والتدبيـر؛	 

التـــربية 	  منظومــة  وهيكلــة  تنظيــم  إعــادة 
والتكويـــن والبحــث العلمـــي وإقامــة الـــجسور 

مكوناتهــا؛ بيـــن 

واملناهـــج 	  والبـــرامج  املقاربــات  مراجعــة 
البيداغوجـية؛	

البحــث 	  وتشجـــيع  العالــي  التعليــم  إصــالح 
واالبتــكار؛ والتقنـــي  العلمـــي 

اعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛	 

نحــو 	  موجــه  بيداغوجـــي  نمــوذج  اعتمــاد 
ويـنمـــي  النقــدي  الحــس  يطــور  الــذكاء، 

املواطنــة  علــى  ويـــربي  واالبتــكار  االنفتــاح 
والقـيم الكونـية.	

الباب األول
عامة أحكام 

املادة األولى

طبقــا ألحــكام الدســتور، يحــدد هــذا القانــون-
منظومــة  عليهــا  تـــرتكز  التـــي  املبــادئ  اإلطــار 
العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن  التـــربية 
الدولــة  لســـياسة  األساســـية  واألهــداف 
واختـــياراتها االستـراتـيجـــية مــن أجــل إصــالح 
هــذه  تحقـــيق  آليــات  وكــذا  املنظومــة،  هــذه 
األهــداف، الســـيما مــا يتعلــق منهــا بمكونــات 
املنظومــة وهيكلتهــا، وقواعــد تنظيمهــا، وســبل 
خدماتهــا،  مــن  واالســتفادة  إليهــا  الولــوج 
تمويلهــا. وآليــات  ومصــادر  تدبيـــرها  ومبــادئ 

املادة 2

يقصــد باملصطلحــات التاليــة فــي مدلــول هــذا 
ســتتخذ  التـــي  والنصــوص  القانون-اإلطــار 

لتطبيقــه مــا يلــي :

الخدمــات 	  مــن  مســتفيد  كل   : املتعلــم 
التعليمـــية أو التكويـــنية أو همــا معــا التـــي 
والتعليــم  التـــربية  مؤسســات  تقدمهــا 
وبــأي شــكل  والتكويـــن بمختلــف أصنافهــا 
أو  تلمـــيذا  بصفتــه  ســواء  األشــكال،  مــن 

أخــرى؛ صفــة  بــأي  أو  متدربــا  أو  طالبــا 

التناوب اللغوي : مقاربة بيداغوجـية وخيار 	 
تـــربوي متــدرج ُيســتثمر فــي التعليــم املتعــدد 
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اللغــات، بهــدف تنويــع لغــات التدريــس إلــى 
جانــب اللغتـيـــن الرسمـيتـيـــن للدولــة، وذلــك 
العلمـــية  والســـيما  املــواد،  بعــض  بتدريــس 
أو  املضامـيـــن  بعــض  أو  منهــا،  والتقنـــية 
املجــزوءات فــي بعــض املــواد بلغــة أو بلغــات 

أجنبية؛	

بالثوابــت 	  التشــبت   : املدنـــي  الســلوك 
الدســتورية للبــالد، فــي احتـــرام تــام لرموزهــا 
والتمســك  املنفتحــة،  الحضاريــة  وقـــيمها 
واالعتـــزاز  روافدهــا،  بشــتى  بالهويــة 
الواجبــات  وإدراك  لأمــة،  باالنتمــاء 
االجتهــاد  بفضيلــة  والتحلــي  والحقــوق، 
املثمــر وروح املبــادرة، والوعـــي بااللتـــزامات 
الــذات  تجــاه  وباملســؤوليات  الوطنـــية، 
واألســرة واملجتمــع، والتشــبع بقـــيم التســامح 

والتضامن والتعايش ؛	

آليــة 	   : املرجعـــي لإلشــهاد  الوطنـــي  اإلطــار 
علــى  الشــهادات  وتصنـــيف  لتحديــد 
الصعـــيد الوطنـــي، وفق شبكة مرجعـــية من 
املعاييـــر تنطبــق علــى مســتويات محــددة مــن 
ســوق  حاجــات  تـراعـــي  التعليمــات،  نتائــج 

املجتمــع؛ وتنمـــية  الشــغل 

األطفــال فــي وضعـــيات خاصــة : األطفــال 	 
املتخلــى عنهــم أو فــي وضعـــية صعبــة أو غيـــر 
مســتقرة أو فــي وضعـــية احتجــاج، املقـــيمون 
بمؤسســات الرعايــة االجتماعـــية، واألطفــال 
املســتقبلة  واملؤسســات  باملراكــز  املقـــيمون 
األجانــب  وأبنــاء  الـجانحيـــن،  لأحــداث 
؛ فــي وضعـــية صعبــة  املوجوديـــن  الوافديـــن 

اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص : ضمــان الحــق 	 
التـــربية  مؤسســات  إلــى  املعمــم  الولــوج  فــي 
مقعــد  توفيـــر  عبـــر  والتكويـــن،  والتعليــم 
مواصفــات  بنفــس  للـجمـــيع  بيداغوجـــي 
مــن  شــكل  أي  دون  والنجاعــة،  الـــجودة 

أشكال التمـيـز ؛	

الـــجودة : تمكيـــن املتعلــم مــن تحقـــيق كامــل 	 
للكفــاءات  تملــك  أفضــل  عبـــر  إمكانـــيته 
املعرفيــة والتواصليــة والعمليــة والعاطفيــة 

واإلبداعـــية؛ والوجدانـــية 

مشــروع املؤسســة : اإلطــار املنهـجـــي املوجــه 	 
التـربوييـــن  الفاعليـــن  جمـــيع  ملجهــودات 
العمليــة  اآلليــة  باعتبــاره  والشــركاء، 
مختلــف  وتفعـــيل  لتنظيــم  الضروريــة 
الهادفــة  والتـــربوية  التدبيـــرية  العمليــات 
لـجمـــيع  التعلمــات  جــودة  تحسـيـــن  إلــى 
ألجــرأة  األساســـية  واألداة  املتعلمـيـــن، 
التـــربوية داخــل كل مؤسســة  الســـياسات 
مراعــاة  مــع  والتكويـــن  والتعليــم  للتـــربية 
علــى  انفتاحهــا  ومتطلبــات  خصوصياتهــا 

؛ محيطهــا

املهنـــية 	  املكتســبات  علــى  التصديــق 
واالعتـــراف  للتقـــييم  آليــة   : والحرفيــة 
التجربــة  مــن  املتأتـــية  التعلــم  بمكتســبات 
قصــد  الشـــخصية  واملؤهــالت  املهنـــية 
الدراســة؛ متابعــة  مــن  املتـــرشح  تمكيـــن 

يتــم 	  نشــاط  كل   : الحيــاة  مــدى  التعلــم 
بهــدف  الحيــاة  مــن لحظــات  فــي أي لحظــة 
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تطويـــر املعــارف أو املهــارات أو القــدرات أو 
الكفايات في إطار مشــروع شـــخ�صي أو مهنـــي 

مجتمعـــي. أو 

الثانـي الباب 
ــربية  مبادئ منظومة التـ

والتكويـــن والبحث العلمـــي 
وأهدافهــا ووظائفها

املادة 3

والبحــث  والتكويـــن  التـــربية  منظومــة  تعمــل 
العلمـي على تحقـيق األهداف األساسـية التالية :

للبــالد 	  الدســتورية  الثوابــت  تـرســـيخ 
املنصــوص عليهــا فــي الدســتور وفــي املــادة 4 
مــن هــذا القانون-اإلطــار، واعتبارهــا مرجعــا 
أساســـيا فــي النمــوذج البيداغوجـــي املعتمــد 
والبحــث  والتكويـــن  التـــربية  منظومــة  فــي 
املتعلــم متشــبثا  أجــل جعــل  مــن  العلمـــي، 
بـــرموزه،  ومعتـــزا  للوطــن  االنتمــاء  بـــروح 
بـــروح  ومتحليــا  املواطنــة  بقـــيم  ومتشــبعا 

املبــادرة؛

الشــاملة 	  التنمـــية  تحقـــيق  فــي  اإلســهام 
مــن خــالل إكســاب  واملســتدامة، والســـيما 
املتعلــم املهــارات والكفايــات الالزمــة، التـــي 
تمكنــه مــن االنفتــاح واالندمــاج فــي الحيــاة 
األوراش  فــي  الفاعلــة  واملشــاركة  العمليــة، 
التنمويــة للبــالد، بمــا يحقــق تقــدم املجتمــع 

تطــوره؛ فــي  واإلســهام 

وفــرض 	  الـــجودة  ذي  التعليــم  تعمـــيم 
إلزامـــيته بالنســبة لـجمـــيع األطفــال فــي ســن 

واجبــا  للطفــل،  باعتبــاره حقــا  التمــدرس، 
لأســرة؛ وملزمــا  الدولــة  علــى 

مــن 	  والنخــب  بالكفــاءات  املجتمــع  تـــزويد 
واألطــر  واملثقفيـــن  واملفكريـــن  العلمــاء 
البنــاء  فــي  لإلســهام  املؤهليـــن  والعامليـــن 
املتواصــل للوطــن علــى جمـــيع املســتويات، 
البلــدان  مصــاف  فــي  تموقعــه  وتعزيـــز 
الصاعــدة، والســـيما مــن خــالل اإلســهام فــي 

ورعايتهــم؛ وتأهيلهــم  تكويـــنهم 

مــدى 	  والتكويـــن  التعلــم  فــرص  تأمـيـــن 
رهــان  لكســب  شــروطه،  وتـيسـيـــر  الحيــاة 
مجتمــع املعرفــة وتنمـــية الرأســمال البشــري 

؛ تثمـيـــنه و

النبــوغ 	  قـــيم  علــى  والتحفيـــز  التشجـــيع 
مســتويات  مختلــف  فــي  واالبتــكار  والتمـيـــز 
والبحــث  والتكويـــن  التـــربية  منظومــة 
تنمـــية  خــالل  مــن  ومكوناتهــا،  العلمـــي 
وصقــل  للمتعلمـيـــن،  الذاتـــية  القــدرات 
الــذكاء،  وتفعـــيل  لديهــم،  النقــدي  الحــس 
وإتاحــة الفــرص أمامهــم لإلبــداع واالبتــكار، 
وتمكيـــنهم مــن االنخــراط فــي مجتمــع املعرفــة 

لتواصــل؛ وا

والعمــل 	  والفكــر،  اإلبــداع  حريــة  احتـــرام 
ومواكبــة  والعلــوم،  املعرفــة  نشــر  علــى 
تعرفهــا  التـــي  واملســتجدات  التحــوالت 
والتكنولوجـــيا  العلــوم  مـياديـــن  مختلــف 

ملعرفــة؛ وا
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فــي 	  منســـجمة  لغويــة  هندســة  اعتمــاد 
التـــربية  منظومــة  مســتويات  مختلــف 
ومكوناتهــا،  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن 
املتعلــم  قــدرات  تنمـــية  بهــدف  وذلــك 
مختلــف  علــى  وانفتاحــه  التواصــل،  علــى 
الدراســـي  النجــاح  وتحقـــيق  الثقافــات، 

املطلــوب؛	

والتكويـــن 	  التعلمــات  جــودة  تحسـيـــن 
وتطويـــر الوســائل الالزمــة لتحقـــيق ذلــك، 
عبـــر  التعلــم  تكثيــف  خــالل  مــن  والســـيما 
التكنولوجـــيات التـــربوية الحديثــة، والرفــع 
التـربوييـــن،  الفاعليـــن  أداء  نجاعــة  مــن 
واملراجعــة  التـــربوي،  بالبحــث  والنهــوض 
للمناهـــج  واملنتظمــة  واملســتمرة  العمـــيقة 

والتكويـــنات؛ والبـــرامج 

املدرسـييـــن 	  واالنقطــاع  الهــدر  محاربــة 
إدمــاج  وإعــادة  املتاحــة،  الوســائل  بــكل 
فــي  الدراســة  عــن  املنقطعـيـــن  املتعلمـيـــن 
إحــدى مكونــات منظومــة التـــربية والتكويـــن 
لالندمــاج  إعدادهــم  أو  العلمـــي،  والبحــث 

؛ ملهنـــي ا

التغطيــة 	  أنظمــة  تطبيــق  نطــاق  توســـيع 
ذوي  مــن  املتعلمـيـــن  لفائــدة  االجتماعـــية 
االحتـــياج قصــد تمكيـــنهم مــن االســتفادة مــن 
وتحفزهــم  تســاعدهم  اجتماعـــية  خدمــات 
فــي ظــروف مناســبة  علــى متابعــة دراســتهم 

ومالئمــة.

املادة 4

التـــربية والتكويـــن والبحــث  تســتند منظومــة 
العلمـــي مــن أجــل تحقـــيق األهــداف املنصــوص 
عليهــا فــي املــادة 3 مــن هــذا القانون-اإلطــار إلــى 

املبــادئ واملرتكــزات التاليــة :

فــي 	  املتمثلــة  للبــالد  الدســتورية  الثوابــت 
والوحــدة  الحنـــيف،  اإلسالمـــي  الديـــن 
وامللكيــة  الروافــد،  متعــددة  الوطنـــية 
الديمقراطــي؛ واالختـــيار  الدســتورية، 

املتعــددة 	  املوحــدة  الوطنـــية  الهويــة 
االنتمــاء  تعزيـــز  علــى  واملبنـــية  املكونــات، 
إلــى األمــة، وعلــى قـــيم االنفتــاح واالعتــدال 
والتســامح والحــوار والتفاهــم املتبــادل بيـــن 

اإلنسانـــية؛ والحضــارات  الثقافــات 

هــو 	  كمــا  اإلنســان  حقــوق  ومبــادئ  قـــيم 
منصــوص عليهــا فــي الدســتور واالتفاقـــيات 
أو  اململكــة  عليهــا  صادقــت  التـــي  الدوليــة 
االتفاقـــيات  منهــا  والســـيما  إليهــا،  انضمــت 
والتكويـــن  والتعليــم  بالتـــربية  الصلــة  ذات 

العلمـــي؛ والبحــث 

واإلنصــاف 	  املســاواة  بمبــادئ  التقـــيد 
وتكافــؤ الفــرص فــي ولــوج مختلــف مكونــات 
لفائــدة  خدماتهــا  تقديــم  وفــي  املنظومــة 

أصنافهــم؛ بمختلــف  املتعلمـيـــن 

والتكويـــن 	  التـــربية  فــي  االســتثمار  اعتبــار 
فــي  منتجــا  اســتثمارا  العلمـــي  والبحــث 
للتنمـــية  ورافعــة  البشــري،  الرأســمال 
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للنمــوذج  أساســـية  ودعامــة  املســتدامة 
التنموي للبالد؛	

تطويـــر منظومــة الدعــم االجتماعـــي لفائــدة 	 
األســر املعــوزة، قصــد تحفيـــزها علــى ضمــان 

تمــدرس أبنائهــا؛

التـــربية 	  لـــجودة  املســتمر  التحسيـــن 
لضمــان  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن 
أهدافهــا  وتحقـــيق  املنظومــة  نجاعــة 

منهــا؛ املتوخــاة  واملردوديــة 

للمنظومــة 	  واألمثــل  الناجــع  التدبيـــر 
روح  علــى  تقــوم  حكامــة  إلــى  اســتنادا 
التغييـــر والتجديــد واملالئمــة املســتمرة مــع 
اإلصــالح  ومســتلزمات  العصــر  مســتجدات 

؛ صــل ملتوا ا

الــدوري 	  التقـــييم  منهـجـــية  اعتمــاد 
مكوناتهــا  بــكل  للمنظومــة  واملنتظــم 
مردوديتهــا  قـــياس  أجــل  مــن  ومســتوياتها، 
ومــدى تحقـــيق وبلــوغ األهــداف املرســومة 

؛ لهــا

البيداغوجـــي 	  للنمــوذج  املســتمر  التطويـــر 
مكوناتهــا،  بــكل  املنظومــة  فــي  املعتمــد 
والعمــل علــى تجديــده، بمــا يمكــن املتعلــم 
مــن اكتســاب املهــارات املعرفيــة األساســـية 

الالزمــة؛ والكفايــات 

ضمــان مالءمــة مواصفــات تكويـــن خريجـــي 	 
الشــغل،  ســوق  متطلبــات  مــع  املنظومــة 
التنمـــية؛ فــي  البــالد  لحاجــات  واالســتجابة 

تحقـــيق االنســـجام مــع الخيــارات املجتمعـــية 	 
الضــروري،  االنفتــاح  وضمــان  الكبـــرى، 
فــي  العصــر  ملســتجدات  الالزمــة  واملواكبــة 

واالبتــكار؛ اإلبــداع  مجــال 

العمــل علــى املســاهمة الفاعلــة للمنظومــة 	 
فــي تأهيــل النظــام الوطنـــي للبحــث العلمـــي 
وتعزيـــز  وتنمـــيته،  تطويـــره  وعلــى  والتقنـــي 
بيـــن  والتفاعــل  وااللتقائيــة  التكامــل 
مــن  فيــه، والســـيما  واملتدخليـــن  تطبيقاتــه 
فــي  خــالل إرســاء قواعــد الحكامــة الـــجيدة 

مكوناتــه. مختلــف  تدبيـــر 

املادة 5

إليهــا  املشــار  األهــداف  تحقـــيق  أجــل  مــن 
التكامــل  مــن  إطــار  فــي  أعــاله،   3 املــادة  فــي 
والتناســق وااللتقائيــة بيـــن مختلــف مكوناتهــا 
ومستوياتها، تقوم منظومة التـــربية والتكويـــن 

والبحــث العلمـــي بالوظائــف التاليــة:	

قـــيم 	  علــى  والتـــربية  االجتماعـــية  التنشــئة 
والســلوك  والتواصــل  واالنفتــاح  املواطنــة 

املدنـــي؛

والتأهيــل 	  والتكويـــن  والتعلــم  التعليــم 
؛ طيـــر لتأ وا

نشــر املعرفــة، واإلســهام فــي تطويـــر البحــث 	 
واالســتحقاق؛ التمـيـــز  ودعــم  واالبتــكار، 

اإلســهام فــي التطــورات العلمـــية والتقنـــية 	 
حاجــات  االعتبــار  فــي  أخــذا  واملهنـــية، 
االقتصاديــة  التنمـــية  مجــال  فــي  البــالد 

واالجتماعـــية والثقافيــة والبيئيــة؛	
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للمتعلــم، 	  الثقافــي  االندمــاج  تحقـــيق 
مــع  اإليجابــي  وتفاعلــه  اندماجــه  وتـيسـيـــر 

؛ محيطــه

إدمــاج البعــد الثقافــي فــي البـــرامج واملناهـــج 	 
بمــا  التعليمـــية،  والوســائط  والتكويـــنات 
يكفــل تعريــف األجـــيال القادمــة باملــوروث 
الثقافــي الوطنـــي بمختلــف روافــده وتثمـيـــنه، 
وتنمـــية  األخــرى  الثقافــات  علــى  واالنفتــاح 

الوطنـــية. الثقافــة 

املادة 6

يعتبـــر تحقـــيق أهداف إصالح منظومة التـــربية 
والتكويـــن والبحث العلمـــي وتجديدها املستمر 
مشتـــركة  ومســؤولية  ملحــة،  وطنـــية  أولويــة 
بيـــن الدولــة واألســرة وهيئــات املجتمــع املدنـــي، 
واالجتماعـييـــن،  االقتصادييـــن  والفاعليـــن 
وغيـــرهم مــن الفاعليـــن فــي مجــاالت الثقافــة 

واالتصــال. واإلعــالم 

أن  الدولــة  علــى  يتعـيـــن  ذلــك،  أجــل  ومــن 
تتخــذ، طبقــا ألحــكام هــذا القانون-اإلطــار، مــا 
يلــزم مــن تدابيـــر تشريعـــية وتنظيمـــية وإداريــة 
وماليــة وغيـــرها لتحقـــيق األهــداف املذكــورة، 

تنفيذهــا. والســهر علــى 

كمــا يتعـيـــن أن تســاهم الـــجماعات التـــرابية 
والقطــاع الخــاص ومختلــف الهيئــات العامــة 
والخاصة األخرى، كل فيما يخصه، في تحقـيق 
مسلســل  فــي  تنخــرط  وأن  األهــداف،  هــذه 
تنفيذهــا، وتقديــم مختلــف أشــكال الدعــم مــن 

بلوغهــا. أجــل 

الثالث الباب 
ــربية  مكونات منظومة التـ

والتكويـــن والبحث العلمـــي 
هيكلتها و

املادة 7

والبحــث  والتكويـــن  التـــربية  منظومــة  تتكــون 
العلمـــي، بقطاعـــيها العــام والخــاص، مــن قطــاع 
التـــربية والتعليــم والتكويـــن النظامـــي وقطــاع 
التـــربية والتعليــم والتكويـــن غيـــر النظامـــي ومــن 

مؤسســات للبحــث العلمـــي والتقنـــي.

والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية  قطــاع  يضــم 
النظامـــي التعليــم املدرســـي بمــا فيــه التعليــم 
األصيــل، والتكويـــن املهنـــي، والتعليــم العتـــيق، 
التخصــص  أســاس  علــى  العالــي،  والتعليــم 
بيـــن  واملمــرات  الـــجسور  وإرســاء  التدريجـــي 
مختلــف أصنــاف التعليــم والتكويـــن املذكــورة.

ويشمل قطاع التـربية والتعليم والتكويـن غيـر 
النظامـي، على وجه الخصوص، بـرامج التـربية 
والبـــرامج  األمـــية،  ومحاربــة  النظامـــية،  غيـــر 
الـــجالية  أبنــاء  وتعليــم  لتـــربية  املخصصــة 

بالخــارج. املقـــيمة  املغربيــة 

املادة 8

يشــتمل التعليــم املدرســـي علــى التعليــم األولــي، 
اإلعــدادي،  والتعليــم  االبتدائــي،  والتعليــم 
تنظيمــه  ويعــاد  التأهيلــي،  الثانــوي  والتعليــم 

وفــق مــا يلــي :

وجــه 	  فــي  وفتحــه  األولــي  التعليــم  إرســاء 
مــا  أعمارهــم  املتـــراوحة  األطفــال  جمـــيع 



 القانون-اإلطار  رقم 17-51 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي10

فــي  والشــروع  ســنوات  وســت  أربــع  بيـــن 
فــي  التعليــم االبتدائــي  فــي  دمجــه تدريجـــيا 
أجــل ثــالث ســنوات، ويشــكالن معــا »ســلك 
التعليــم االبتدائــي«، علــى أن يتــم فتحــه فــي 
وجــه األطفــال البالغيـــن ثــالث ســنوات بعــد 

؛ تعمـــيمه

ربــط التعليــم االبتدائــي بالتعليــم اإلعــدادي 	 
فــي إطــار »ســلك للتعليــم اإللزامـــي«؛

املدرســـي 	  التعليــم  بيـــن  روابــط  إرســاء 
تنظيــم  فــي  ودمجهمــا  املهنـــي  والتكويـــن 
إحــداث  خــالل  مــن  منســـجم  بيداغوجـــي 
مســار للتعليــم املهنـــي يبتــدئ مــن التعليــم 
الثانــوي  التعليــم  اإلعــدادي وتعزيـــز ســلك 
التأهيلــي بتنويــع مســالكه واإلعــداد للتوجــه 
نحــو متابعــة الدراســة بالتعليــم العالــي أو 
والتعلــم  التأهيليــة  املهنـــية  بالتكويـــنات 

مــدى الحيــاة.	

املادة 9

يســاهم التعليــم العتـــيق، باعتبــاره مكونــا مــن 
مكونــات منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث 
التعليــم  تعمـــيم  هــدف  تحقـــيق  فــي  العلمـــي، 
االعتبــار  بعـيـــن  أخــذا  إلزامـــيته،  وفــرض 
التـــربوية  ووظائفــه  وممـيـــزاته  خصوصيتــه 

والتكويـنية والديـنية.	

علــى  تأهيلــه  مواصلــة  علــى  الدولــة  وتعمــل 
بيـــنه  الـــجسور  وتقويــة  املســتويات  مختلــف 
وبيـــن التعليــم العمومـــي، مــع مراعــاة شــروط 

اإلنصاف والـجودة.	

املادة 10

يـــرتكز التكويـــن املهنـــي، فــي مختلــف مســتوياته، 
علــى املالئمــة املســتمرة مــع تحــوالت النســـيج 
االقتصــادي وتطــور املهــن والســـيما مــن خــالل :

املهنـــي 	  التكويـــن  بيـــن  الـــجسور  تقويــة 
والنسـيج االقتصادي؛	

والعمــل علــى 	  وتنويعهــا  التكويـــنات  تجديــد 
مالءمتهــا بكيفيــة منتظمــة مــع تطــور املهــن 

ومستجداتها؛	

هندســة 	  فــي  الـــجهوي  البعــد  اســتحضار 
التكويـنات.	

املادة 11

تعمــل الحكومــة مــع مجالــس الـــجهات، كلمــا 
ســت  أقصــاه  أجــل  فــي  ذلــك  األمــر  اقتضـــى 
املهنـــي  التكويـــن  تنويــع عــرض  ســنوات، علــى 
مــن  والرفــع  وأصنافــه،  مســتوياته  بجمـــيع 
مؤسســاته  وتأهيــل  االستـــيعابية،  طاقتــه 
القائمــة بمــا يستجـــيب لتنافســـية االقتصــاد 

الشــغل. ســوق  وحاجـــات 

املادة 12

مبــدإ  علــى  العالــي  التعليــم  تنظيــم  يعتمــد 
أصنــاف  مختلــف  بيـــن  املســتمرة  املالئمــة 
والتحــوالت  إطــاره  فــي  املقدمــة  التكويـــنات 
االقتصاديــة واالجتماعـــية، مــع األخــذ بعـيـــن 
علــى  الـجامعـــية  األنظمــة  تطــور  االعتبــار 

الصعـــيد الدولــي.	
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ويستند التنظيم املذكور على األسس التالية :

خــالل 	  مــن  العالــي  التعليــم  هيكلــة  إعــادة 
تجمـــيع مختلــف مكوناتــه ملــا بعــد الباكلوريــا 
علــى أســاس االنســـجام والتكامــل والفعاليــة 
متشــاور  الســنوات  متعــدد  مخطــط  وفــق 
بشــأنه بيـــن جمـــيع الفاعليـــن، يتــم تنفيــذه 
زمنـــية  بـــرمجة  وفــق  تدريجـــية،  بصفــة 

محددة.	

وتقــوم الحكومــة بإعــداد املخطــط املذكــور، 
للتـــربية  األعلــى  املجلــس  علــى  وعرضــه 
الــرأي  إلبــداء  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن 

؛ نه بشــأ

يستجـــيب 	  بيداغوجـــي  نظــام  اعتمــاد 
ملتطلبــات التنمـــية الوطنـــية، ويـــنفتح علــى 
الوســائل  توفيـــر  مــع  الدوليــة،  التجــارب 
وتطويـــره  لتطبيقــه  املناســبة  واإلمكانــات 

ودائمــة؛ مســتمرة  بكيفيــة 

إرســاء شــبكة وطنـــية متجــددة للـــجامعات 	 
العالــي  التعليــم  مؤسســات  مــن  وغيـــرها 

: خــالل  مــن  األخــرى  العلمـــي  والبحــث 

وضــع خارطــة وطنـــية استشــرافية للتعليــم  	
العالــي؛

إقامة أقطاب جامعـية موضوعاتـية؛ 	

إحــداث مركبــات جامعـــية جهويــة متكاملــة،  	
للتعلــم  املالئمــة  الشــروط  فيهــا  تتوفــر 
والتكويـــن، والتأطيـــر والبحــث، والخدمــات 

والرياضيــة. والثقافيــة  االجتماعـــية 

املادة 13

والتعليــم  التـــربية  مؤسســات  تلتـــزم 
والتكويـــن التابعــة للقطــاع الـــخاص، فــي إطــار 
مكونــات  باقـــي  مــع  والتكامــل  التفاعــل  مــن 
فــي  العمومـــي  املرفــق  بمبــادئ  املنظومــة، 
توفيـــر  فــي  واملســاهمة  خدماتهــا،  تقديــم 
األســر  ألبنــاء  والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية 
املعــوزة ولأشـــخاص فــي وضعـــية إعاقــة وكــذا 

خاصــة. وضعـــية  فــي  املوجوديـــن 

كمــا تلتـــزم املؤسســات املذكــورة، فــي أجــل ال 
يتعــدى أربــع ســنوات، بتوفيـــر حاجاتهــا مــن 

األطــر التـــربوية واإلداريــة املؤهلــة والقــارة.

ونســبة  شــروط  تنظيمـــي،  بنــص  وتحــدد 
والتعليــم  التـــربية  مؤسســات  مســاهمة 
والتكويـــن التابعــة للقطــاع الخــاص فــي تقديــم 

خدماتها باملجان للفئات املذكورة.	

املادة 14

التـــربية  مؤسســات  تمكيـــن  أجــل  مــن 
والتعليــم والتكويـــن التابعــة للقطــاع الخــاص 
فــي  املنصــوص عليهــا  بالتـــزاماتها  الوفــاء  مــن 
هــذا القانون-اإلطــار، والســـيما املتعلقــة منهــا 
بإســهام القطــاع الخــاص فــي تحقـــيق أهــداف 
أعــاله،   3 املــادة  فــي  إليهــا  املشــار  املنظومــة، 
اإلطــار  عــن  الناشــئة  االلتـــزامات  وتنفيــذ 
بيـــن  الشــامل  االستـراتـيجـــي  التعاقــدي 
الدولــة والقطــاع املذكــور املنصــوص عليــه فــي 
املــادة 44 مــن هــذا القانون-اإلطــار، يتعـيـــن 
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علــى الحكومــة أن تتخــذ، علــى الخصــوص، 
: التاليــة  التدابيـــر 

واالعتمــاد 	  التـــرخيص  نظــام  مراجعــة 
ومنظومــة  بالشــهادات،  واالعتـــراف 
املراقبــة والتقـــييم املطبقــة علــى املؤسســات 
تقـــيدها  ضمــان  أجــل  مــن  املذكــورة، 
والتنظيمـــية  التشريعـــية  بالنصــوص 
املرجعـــية  وبالدالئــل  العمــل  بهــا  الـــجاري 
ملعاييـــر الـــجودة املشــار إليهــا فــي املــادة 53 

مــن هــذا القانون-اإلطــار ؛	

هــذه 	  لتمكيـــن  تحفيـــزي  نظــام  وضــع 
وجــه  علــى  املســاهمة،  مــن  املؤسســات 
التعليــم  تعمـــيم  مجهــود  فــي  الخصــوص، 
غيـــر  التـــربية  أهــداف  وتحقـــيق  اإللزامـــي، 
محاربــة  بـــرامج  فــي  واملســاهمة  النظامـــية، 
وشــبه  القــروي  باملجــال  والســـيما  األمـــية، 

الخصــاص؛ ذات  واملناطــق  الحضــري 

التسـجـــيل 	  رســوم  ومراجعــة  تحديــد 
ذات  والخدمــات  والتأمـيـــن  والدراســة 
والتعليــم  التـــربية  بمؤسســات  الصلــة 
تحــدد  معاييـــر  وفــق  الخاصــة  والتكويـــن 

بمرســوم.	

إلزامـــيا  املســتمر  التكويـــن  جعــل  ويتعـيـــن 
والتـرقـــي  األداء  تقـــييم  عناصــر  وضمــن 
هــذا  مــن   37 املــادة  فــي  إليهــا  املشــار  املهنـــي 

القانــون.	

املادة 15

والتكويـــن  التـــربية  منظومــة  مكونــات  تنتظــم 
دراســـية  ومســالك  وأســالك  أطــوار  شــكل  فــي 
ومســارات مهنـــية، يجــب أن تـراعـــى فــي هيكلتهــا 
مبــادئ  البيداغوجـــية،  وهندســتها  وتنظيمهــا 
والتكامــل  والتنــوع  والتنســـيق  االنســـجام 
ومــد الـــجسور فيمــا بيـــنها، واســتدامة التعلــم 

واالندمــاج.

املادة 16

تتخــذ الدولــة التدابيـــر الالزمــة إلرســاء نظــام 
يحقــق  مندمــج  ومجالــي  مؤسساتـــي  وطنـــي 
التنســـيق األمثــل بيـــن مختلــف الفاعليـــن فــي 
واالبتــكار،  والتقنـــي  العلمـــي  البحــث  مجــال 
الخبـــرات  وتقاســم  املــوارد  تـــرشيد  ويضمــن 

واملردوديــة. اإلنجازيــة  مــن  والرفــع 

مؤسســات  تنظيــم  فـــي  يـــراعى  أن  ويتعـيـــن 
وبـــرامجها  ومهامهــا  والتقنـــي  العلمـــي  البحــث 
والتنســـيق  التكامــل  مبــادئ  ومشــاريعها 
واإلنتاجـــية، وتعاضــد بنـــيات البحــث وهياكلــه، 
املاليــة  املــوارد  اســتعمال  وعقلنــة  وتـــرشيد 
والبشــرية املرصــودة لهــا، وتطويـــر الشــراكات 
بيـــن  التطبيقـــي  البحــث  مجــال  فــي  املنتجــة 

والخــاص. العــام  القطاعـيـــن 

تنظيمـــي،  بنــص  يحــدث  الغــرض،  ولهــذا 
بــه  يـــناط  العلمـــي  للبحــث  وطنـــي  مجلــس 
والتقنـــي  العلمـــي  البحــث  استـراتـيجـــية  تتبــع 
مختلــف  بيـــن  التنســـيق  وكــذا  واالبتــكار، 

املجــال. هــذا  فــي  املتدخليـــن 
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الرفــع  فــي  مجهوداتهــا  الدولــة  تواصــل  كمــا 
البحــث  لتشجـــيع  العامــة  املـيـزانـــية  مــن 

العلمـــي.	

املادة 17

طبقــا ألحــكام الدســتور والســـيما الفقــرة األولــى 
مــن الفصــل 71 منــه، وتطبيقــا ألحــكام هــذا 
خاصــة  بتشــريعات  تحــدد  القانون-اإلطــار، 
مجــال  فــي  إتباعهــا  يجــب  التـــي  التوجهــات 
مكــون  بــكل  املتعلقــة  العمومـــية  الســـياسة 
والتكويـــن  التـــربية  منظومــة  مكونــات  مــن 
العــام،  تنظيمهــا  وكــذا  العلمـــي،  والبحــث 
ونظــام  بهيكلتهــا،  املتعلقــة  القواعــد  والســـيما 
حكامتهــا، وآليــات التنســـيق وإقامــة الـــجسور 
لهندســتها  العامــة  والقواعــد  مكوناتهــا،  بيـــن 
تمويلهــا،  ومصــادر  واللغويــة،  البيداغوجـــية 

ومنظومة تقـييمها.	

املادة 18

والبحــث  والتكويـــن  التـــربية  منظومــة  تقــوم 
العلمـــي علــى أســاس قاعــدة إقامــة الـــجسور 
واملمــرات بيـــن مكوناتهــا ومســتوياتها مــن جهــة، 
وبيـــنها وبيـــن املحيــط االقتصــادي واالجتماعـــي 
واملهنـــي والعلمـــي والتقنـــي والثقافــي مــن جهــة 
واآلليــات  للمبــادئ  اســتنادا  وذلــك  أخــرى، 

: التاليــة 

وتعليمـــية 	  تـــربوية  ومشــاريع  بـــرامج  وضــع 
تعاقديــة  بصفــة  مشتـــركة  وتكويـــنية 
املعــارف  اكتســاب  مــن  املتعلــم  لتمكيـــن 

واملهارات الالزمة وتـرصيدها؛	

املســارات 	  فــي  املتعلــم  حركيــة  ضمــان 
املتاحــة،  واملهنـــية  والتكويـــنية  التعليمـــية 
وذلــك حســب الكفايــات الالزمــة املســتوفاة، 
املكتســبة،  والتجربــة  املالئــم،  والتخصــص 
ومعاييـــر االســتحقاق، حســب كل حالــة علــى 

حــدة؛

إحــداث شــبكات للتـــربية والتعليــم والتكويـــن 	 
علــى الصعـيديـــن املحلــي والـــجهوي، للربــط 

بيـــن مكونــات املنظومــة ومســتوياتها؛

والتــالؤم 	  االنفتــاح  دائمــة  املنظومــة  جعــل 
مــن  والســـيما  الخارجـــي،  محيطهــا  مــع 
خــالل إحــداث مرصــد للمالءمــة بيـــن املهــن 
ســوق  وحاجــات  الـــجديدة  والتكويـــنات 

؛ لشــغل ا

إحــداث آليــات خاصــة للتنســـيق فــي إعــداد 	 
وتنفيــذ البـــرامج والعمليــات التاليــة: 

واملســالك  	 والتكويـــنات  واملناهـــج  البـــرامج 
الدراســـية؛

التـربوييـــن  	 الفاعليـــن  تكويـــن  بـــرامج 
؛ ملهنـييـــن ا و

عمليات التوجـيه املدرسـي واملهنـي واإلرشاد  	
الـجامعـي؛

بيـــن  	 واملعادلــة  اإلشــهاد  عمليــات 
املكتســبات  علــى  والتصديــق  الشــهادات، 

املهنـــية والحرفيــة.	

فــي  املتعلــم  وكيفيــات حركيــة  تحــدد شــروط 
واملهنـــية،  والتكويـــنية  التعليمـــية  املســارات 
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وإحــداث وتنظيــم شــبكات التـــربية والتعليــم 
املهــن  بيـــن  املالءمــة  ومرصــد  والتكويـــن، 
ســوق  وحاجــات  الـــجديدة  والتكويـــنات 
بالتنســـيق،  الخاصــة  واآلليــات  الشــغل، 
املشار إليها في هذه املادة بنصوص تنظيمـية.

الرابع الباب 
الولــوج إلى منظومة التـــربية 
والتكويـــن والبحث العلمـــي 

وآليات االســتفادة من خدماتها

املادة 19

يعتبـــر الولــوج إلــى التعليــم املدرســـي مــن قبــل 
جمـــيع األطفــال، إناثــا وذكــورا، البالغيـــن ســن 
علــى  اإللــزام  هــذا  ويقــع  إلزامـــيا،  التمــدرس 
عاتــق الدولــة واألســرة أو أي شـــخص مســؤول 

عــن رعايــة الطفــل قانونــا.

ويعتبـــر الطفــل بالغــا ســن التمــدرس إذا بلــغ 
مــن العمــر أربــع ســنوات إلــى تمــام ســت عشــرة 

. ســنة

املادة 20

مــن أجــل تعمـــيم التعليــم اإللزامـــي بالنســبة 
التمــدرس،  ســن  البالغيـــن  األطفــال  لـجمـــيع 
يتعـيـــن علــى الدولــة، خــالل أجــل ال يتعــدى 
الوســائل  جمـــيع  تعبئــة  ســنوات،  ســت 
املالئمــة  التدابيـــر  جمـــيع  واتخــاذ  الالزمــة، 
لبلــوغ هــذا الهــدف طبقــا ألحــكام املــادة 3 مــن 
هــذا القانون-اإلطــار، والســـيما منهــا التدابيـــر 

: التاليــة 

التـــربوي 	  الدعــم  شــبكة  وتوســـيع  تعزيـــز 
إلــى  املتعلمـيـــن  تمــدرس  مواصلــة  لضمــان 

اإللزامـــي؛ التعليــم  نهايــة 

القــروي 	  بالوســط  التمــدرس  تخويــل 
ذات  واملناطــق  الحضــري  شــبه  والوســط 

إيجابيــا؛ تمـييـــزا  الخصــاص 

تعمـــيم تمــدرس الفتـــيات فــي البــوادي، مــن 	 
خــالل وضــع بـــرامج محليــة خاصــة بذلــك؛

وتشجـــيع 	  لتحفيـــز  خــاص  نظــام  وضــع 
ممارســة  علــى  واإلداريــة  التـــربوية  األطــر 
واملناطــق ذات  القرويــة  باألوســاط  مهامهــا 

الخصاص؛	

للتمــدرس 	  املالئمــة  الفضــاءات  تعزيـــز 
بمــا  الضروريــة  بالتجهيـــزات  وتـــزويدها 
الرياضيــة  والبنـــيات  الولوجـــيات  فيهــا 

؛ لتثقـــيفية ا و

املدنـــي 	  املجتمــع  جمعـــيات  دور  تفعـــيل 
منهــا  والســـيما  التـــربوي،  بالشــأن  املهتمــة 
التالمـــيذ  وأوليــاء  وآبــاء  أمهــات  جمعـــيات 
فــي توثيــق وتـرســـيخ الصــالت بيـــن فضــاءات 
التمــدرس واألســر مــن أجــل ضمــان مواظبــة 

الدراســة؛ علــى  املتعلمـيـــن 

املــادي 	  للدعــم  بـــرامج  وتعمـــيم  تعزيـــز 
لأســر  املشــروط  والنفســـي  واالجتماعـــي 
أبنائهــا مــن متابعــة  املعــوزة قصــد تمكيـــن 

تمدرسهم؛	
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توســـيع نطــاق تجربــة املــدارس الـجماعاتـــية 	 
علــى  والعمــل  القــروي،  بالوســط  والســـيما 
تطويـــرها ودعمهــا، والرفــع مــن أدائهــا فــي إطــار 
اتفاقـــيات للشــراكة بيـــن الدولــة والـــجماعات 
التـــرابية واملؤسســات العمومـــية وجمعـــيات 

الخــاص؛ والقطــاع  املدنـــي  املجتمــع 

بـــرامج متكاملــة ومندمجــة للتمــدرس 	  وضــع 
األطفــال  جمـــيع  لفائــدة  االســتدراكي 
مــن  ســبب  ألي  الدراســة  عــن  املنقطعـيـــن 
إدماجهــم  إعــادة  أجــل  مــن  األســباب، 
والتكويـــن  التـــربية  منظومــة  فــي  املدرســـي 

والبحث العلمـي.	

اشــتغال  قواعــد  تنظيمـــي  بنــص  تحــدد 
وأدوار ومهــام جمعـــيات أمهــات وآبــاء وأوليــاء 
التـــربية  بمؤسســات  عالقتهــا  فــي  التالمـــيذ 

. لتكويـــن وا

املادة 21

يتعـيـــن علــى الدولــة اتخــاذ التدابيـــر الالزمــة 
مختلــف  فــي  املتعلمـيـــن  تمكيـــن  أجــل  مــن 
والـتــــكــــويـــــــن  الــتــــربـيــــــة  منظــــــومة  مـسـتـــــويات 
مــــن  االســـتـفــــــادة  مــــن  الــعــلـــمــــــــي  والـــبــحـــــــث 
الخدمــات االجتماعـــية التاليــة، وذلــك وفــق 
وتكافــؤ  والشــفافية  االســتحقاق  مبــادئ 

: الفــرص 

بالـنـســبـــــــة 	  واإلطــعـــــــام  ـــواء  اإليـــــ خــدمــــــــات 
للـمــتـــعــلـــمــيـــن مــن ذوي االحتـــيــــاج؛	

نظــام التغطيــة الصحيــة لفائــدة املتعلمـيـــن 	 
غيـــر املستفيديـــن بـــرسم أي نظــام آخــر؛

املتعلمـيـــن 	  لفائــدة  الدراســية  للمنــح  نظــام 
املستحقـــين الذيـــن توجــد أمهاتهــم وآباؤهــم 
أو أولياؤهــم أو املتكفلــون بهــم فــي وضعـــية 

اجتماعـية هشة؛	

نظــام تفضيلــي للقــروض الدراســـية لفائــدة 	 
االســتفادة  فــي  يـــرغبون  الذيـــن  املتعلمـيـــن 

منهــا قصــد متابعــة دراســتهم العليــا.

املادة 22

عــالوة علــى التدابيـــر املشــار إليهــا فــي املادتـيـــن 
20 و21 أعــاله، ومــن أجــل ضمــان متابعــة كل 
فتـــرة  خــالل  ســواء  الدراســـي  ملســاره  متعلــم 
الدولــة،  تعمــل  بعــده،  أو  اإللزامـــي  التعليــم 
إطــار  فــي  أو  الذاتـــية  إمكاناتهــا  علــى  اعتمــادا 
والقطــاع  التـــرابية  الـــجماعات  مــع  شــراكات 
الخــاص وأي شــركاء آخريـــن، علــى تعبئــة جمـــيع 
املــوارد املتاحــة، واتخــاذ القــرارات والتدابيـــر 
الالزمــة، مــن أجــل القـــيام، بصفــة تدريجـــية، 

: التاليــة  باألعمــال 

ثــالث 	  يتعــدى  ال  أجــل  خــالل  العمــل، 
ســنوات، علــى إنجــاز بـــرنامج وطنـــي لتأهيــل 
والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية  مؤسســات 
القانــون- هــذا  دخــول  تاريــخ  فــي  القائمــة 
ــية  ــز التنفيــذ، وفــق معاييـــر مرجعـ اإلطــار حيـ
لتحسـيـــن أداء هــذه املؤسســات والرفــع مــن 

مردوديتهــا؛

العمــل، خــالل أجــل أقصــاه ســت ســنوات، 	 
عــدد  فــي  الحاصــل  الخصــاص  ســد  علــى 
والتكويـــن،  والتعليــم  التـــربية  مؤسســات 
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واإلداريــة  التـــربوية  باألطــر  وتـــزويدها 
الالزمــة  والتجهيـــزات  وبالبنـــيات  الكافيــة 
وحاجـــيات  طبيعــة  مراعــاة  مــع  واملالئمــة، 
التـــربية  منظومــة  مكونــات  مختلــف 
وأســالكها،  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن 
والـــجغرافي  االجتماعـــي  ومحيطهــا 

واالقتصــادي والثقافــي؛	

العمــل علــى إقامــة وتطويـــر وحــدات للدعــم 	 
عليهــا  تشــرف  للوســاطة  وخاليــا  النفســـي 
التـــربية  بمؤسســات  متخصصــة  أطــر 
مــع مختلــف  بشــراكة  والتكويـــن  والتعليــم 
وتعمـــيمها  املنظومــة،  وشــركاء  الفاعليـــن 
على الصعـــيد الوطنـــي خالل أجل ال يتعدى 

ســنوات؛ ثــالث 

املقدمــة 	  التكويـــنات  عــروض  توســـيع 
وتنويعهــا وتحسـيـــن جودتهــا، والســـيما مــن 
بصفــة  املمهننــة  التكويـــنات  تعزيـــز  خــالل 
مســتويات  مختلــف  علــى صعـــيد  خاصــة، 
والبحــث  والتكويـــن  التـــربية  منظومــة 
العلمـــي، بهــدف ضمــان املالءمــة املســتمرة 
والنســـيج  الشــغل  ســوق  حاجـــيات  مــع 
والتطــورات  واالجتماعـــي،  االقتصــادي 
املختلفــة؛ املهنـــية  األنشــطة  تعرفهــا  التـــي 

والتحفيـــز 	  للتحســـيس  بـــرامج  وضــع 
واالجتماعـــية  النفســـية  واملواكبــة 
دون  الحيلولــة  قصــد  للمتعلمـيـــن 
انقطاعهــم عــن الدراســة وضمــان متابعــة 

مســارهم الدراســـي.	

املادة 23

تعمــل الحكومــة بشــراكة مــع جمـــيع الهيئــات 
العامــة والخاصــة وفعاليــات املجتمــع املدنـــي، 
علــى اتخــاذ جمـــيع التدابيـــر الالزمــة لضمــان 
اســتدامة التعلــم والسعـــي مــن أجــل القضــاء 
علــى األمـــية ومســبباتها ومظاهرهــا، وذلــك فــي 

أجــل أقصــاه عشــر ســنوات، والســـيما منهــا :

مواصلــة تنفيــذ مخطــط العمــل الهــادف إلــى 	 
تقليــص النســبة العامــة لأمـــية؛

وتعزيـــز 	  الالزمــة  املاليــة  املــوارد  تعبئــة 
الثنائــي  التعــاون  وتكثيــف  الشــراكات 
ومتعــدد األطــراف، لتمويــل بـــرامج ومشــاريع 
علــى  اإلقبــال  وتشجـــيع  األمـــية  محــو 
الوســائل  واســتعمال  والتثقـــيف،  التعلــم 
الحديثــة  والتكنولوجـــية  البيداغوجـــية 

لهــذا الغــرض؛	

إعــداد وتنفيــذ بـــرامج خاصــة ملحــو األمـــية 	 
أصحــاب  مــن  املتعلمـيـــن  غيـــر  لفائــدة 
للدخــل، وتحفيـــزهم علــى  املــدرة  املشــاريع 
عليهــا،  واإلقبــال  والتسـجـــيل  االنخــراط 
وإدراج االســتفادة مــن هــذه البـــرامج ضمــن 

شــروط تمويــل املشــاريع املذكــورة؛	

تكثيــف بـــرامج محــو األمـــية وتوســـيع نطــاق 	 
تطبيقهــا بالوســط القــروي واملناطــق شــبه 
الخصــاص،  ذات  واملناطــق  الحضريــة 
وتقـــييم  تنفيذهــا  تتبــع  علــى  والعمــل 

حصيلتهــا بكيفيــة دوريــة مســتمرة؛	
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وضــع بـــرامج خاصــة ومالئمــة للتـــربية غيـــر 	 
تنفيذهــا،  تتبــع  علــى  والســهر  النظامـــية، 
تمــدرس جمـــيع األطفــال  اســتدراك  بهــدف 
علــى  والعمــل  املدرســة  خــارج  املوجوديـــن 
منتظمــة  بكيفيــة  وتطويـــرها  تحييـــنها 

ومتواصلة.	

املادة 24

يتعـيـــن علــى الحكومــة وضــع مشــاريع خاصــة 
تهــدف إلــى تعزيـــز وتنمـــية قــدرات األشـــخاص 
مــن  تمكيـــنهم  قصــد  األمـــية  مــن  املتحرريـــن 
لضمــان  واالقتصــادي  املهنـــي  االندمــاج 
انخراطهــم فــي الحيــاة العمليــة وعــدم االرتــداد 

األمـــية. إلــى 

املادة 25

الوســائل  جمـــيع  تعبئــة  علــى  الدولــة  تعمــل 
لتـيسـيـــر  الالزمــة  التدابيـــر  واتخــاذ  املتاحــة، 
أو  إعاقــة  وضعـــية  فــي  األشـــخاص  اندمــاج 
التـــربية  منظومــة  فــي  خاصــة  وضعـــية  فــي 
مــن  وتمكيـــنهم  العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن 
حــق التعلــم واكتســاب املهــارات والكفايــات 

املالئمــة لوضعـــيتهم.	

ولهــذه الغايــة، تضــع الحكومــة، خــالل أجــل 
ثالث سنوات، مخططا وطنـيا متكامال للتـربية 
الدامجــة لأشـــخاص فــي وضعـــية إعاقــة أو فــي 
مكونــات  مختلــف  ضمــن  خاصــة،  وضعـــية 
تكويـــنات  وإرســاء  تعزيـــز  قوامــه  املنظومــة، 
مهنـــية وجامعـــية متخصصــة فــي مجــال تـــربية 

هؤالء األشـــخاص وتكويـــنهم، والسهر على تتبع 
وتقـــييمه. تنفيــذه 

املادة 26

تضــع الســلطات الحكومـــية املكلفــة بالتـــربية 
»مـــيثاق  يســمى  مـــيثاقا  والتكويـــن  والتعليــم 
وواجباتــه،  املتعلــم  حقــوق  يحــدد  املتعلــم« 
يوضــع رهــن إشــارة كل متعلــم ورهــن إشــارة 
التـــربية  منظومــة  فــي  الفاعليـــن  جمـــيع 
يتعـيـــن  الــذي  العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن 
عليهــم التقـــيد بمقتضياتــه. ويعتبـــر جــزءا ال 
يتجــزأ مــن األنظمــة الداخليــة لــكل مؤسســة 
التـــربية والتعليــم والتكويـــن  مــن مؤسســات 
ومســتوياتها. املنظومــة  مكونــات  جمـــيع  فــي 

املجلــس  علــى  املذكــور  املـــيثاق  عــرض  يمكــن 
العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن  للتـــربية  األعلــى 

بشــأنه. الــرأي  إلبــداء 

الخامس الباب 
المناهـــج والبـــرامج والتكويـنات

املادة 27

التـــربية  منظومــة  أهــداف  بلــوغ  أجــل  مــن 
وتمكيـــنها  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن 
الســلطات  تتولــى  بوظائفهــا،  القـــيام  مــن 
مختلــف  مــع  بتشــاور  املعنـــية  الحكومـــية 
الفاعلــون  منهــم  والســـيما  الشــركاء، 
واالجتماعـــيون  واالقتصاديــون  التـــربويون 
ومالءمــة  تجديــد  علــى  العمــل  والخبـــراء، 
واملقاربــات  والتكويـــنات  والبـــرامج  املناهـــج 
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علــى  والســهر  بهــا،  املتعلقــة  البيداغوجـــية 
تنفيــذ مضامـيـــن الهندســة اللغويــة املعتمــدة، 
وتطويـــر مــوارد ووســائط العمليــة التعليمـــية، 
واملهنـــي  املدرســـي  التوجـــيه  نظــام  ومراجعــة 
واإلرشــاد الـجامعـــي، وإصــالح نظــام التقـــييم 
لأحــكام  طبقــا  واإلشــهاد،  واالمتحانــات 

القانون-اإلطــار. هــذا  مــن  بعــده  التاليــة 

املادة 28

اســتنادا إلــى املبــادئ واملرتكــزات املشــار إليهــا 
فــي املــادة 4 مــن هــذا القانون-اإلطــار، تحــدث 
لـــجنة  املختصــة  الحكومـــية  الســلطات  لــدى 
دائمــة تعنـــى بالتجديــد واملالءمــة املستمريـــن 
وبـــرامج وتكويـــنات مختلــف مكونــات  ملناهـــج 
منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 
مــع مراعــاة خصوصيــات كل مكــون مــن هــذه 

املكونــات.	

املذكــورة  اللـــجنة  تتولــى  الغــرض،  ولهــذا 
إعــداد إطــار مرجعـــي للمنهــاج ودالئــل مرجعـــية 
تحييـــنها  علــى  والســهر  والتكويـــنات،  للبـــرامج 
البيداغوجـــية  التطــورات  مــع  ومالءمتهــا 

الحديثــة بكيفيــة مســتمرة.	

ويجــب علــى اللـــجنة أن تـراعـــي، عنــد إعدادهــا 
والقواعــد  املبــادئ  والدالئــل،  اإلطــار  لهــذا 

واآلليات والتوجهات التالية:	

مكونــات 	  مختلــف  بيـــن  الوثيــق  التنســـيق 
منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي 
بالتجــارب  واالستـــرشاد  ومســتوياتها، 

األجنبيــة الناجحــة واملمارســات الفضلــى فــي 
هذا املجال؛	

املتعلمـيـــن 	  لحاجــات  التوقعـــي  التخطيــط 
وخصوصياتهــم، مــع األخــذ بعـيـــن االعتبــار 
ملحيطهــم  والـــجهوية  املحليــة  املتطلبــات 

االجتماعـي واالقتصادي؛	

املعــارف، وتكامــل 	  اعتمــاد منهـجـــية تفاعــل 
وتناســق  مرونــة  لتحقـــيق  التخصصــات، 

أكبـر في التعلمات والتكويـنات؛	

التـــربوي 	  الفعــل  محــور  املتعلــم  جعــل 
وفاعــال أساســـيا فــي بنــاء التعلمــات؛	

واإليقاعــات 	  الدراســـي  الزمــن  تدبيـــر 
الزمنـــية، بكيفيــة تجعلهــا مالئمــة مــع محيــط 
املدرســة، والســـيما فــي املناطــق النائيــة وذات 

الوضعـيات الخاصة؛	

البيداغوجـــية 	  املقاربــات  ومالءمــة  تنويــع 
والتكويـــن  التدريــس  أنشــطة  ممارســة  فــي 
والتعلــم، بمــا يكفــل املزيــد مــن االســتقاللية 

األنشــطة؛ لهــذه  البيداغوجـــية 

ومختلــف 	  املدرســـية  الكتــب  مراجعــة 
املعـيـــنات التـــربوية، والعمــل علــى تجديدهــا 
ومالءمتهــا بكيفيــة مســتمرة، اســتنادا لنظــام 
تضعــه  واملصادقــة،  واالعتمــاد  للتقـــييم 
املجلــس  علــى  ويعــرض  الدائمــة،  اللـــجنة 
األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي 

بشــأنه؛ الــرأي  إلبــداء 
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التـــربوي 	  البحــث  نتائــج  اســتثمار 
جــودة  مــن  الرفــع  أجــل  مــن  واالجتماعـــي 

البـــرامج واملناهـــج والتكويـــنات؛	

اعتمــاد بـــرامج لالستكشــاف املبكــر للنبــوغ 	 
دعــم  أجــل  مــن  املتعلمـيـــن  لــدى  والتفــوق 
إبـــراز  علــى  ومســاعدتهم  منهــم،  املتمـيـزيـــن 

وتفوقهــم؛ وقدراتهــم  مواهبهــم 

الثقافيــة 	  األنشــطة  إدمــاج  إلزامـــية 
املناهـــج  فــي صلــب  واإلبداعـــية  والرياضيــة 
البيداغوجـــية  والبـــرامج  التعليمـــية 

والتكويـــنية؛	

واملراجعــة 	  للتقـــييم  دائمــة  آليــات  إقــرار 
اتجــاه  فــي  والبـــرامج  للمناهـــج  املســتمرة 
التـــربوي  املنتــوج  جــودة  مــن  الرفــع 
والتعليمـــي والتكويـــني، مــع مراعــاة مبــادئ 
التخفيــف والتبســـيط واملرونــة والتكيــف 
فــي  املعتمــدة  البيداغوجـــية  الهندســة  فــي 

كل مكــون مــن مكونــات املنظومــة.	

املادة 29

لتجديــد  الدائمــة  اللـــجنة  لــدى  تحــدث 
أجــل  مــن  والبـــرامج،  املناهـــج  ومالءمــة 
مســاعدتها علــى ممارســة مهامهــا، مجموعــات 
عمــل متخصصــة حســب مكونــات منظومــة 
العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن  التـــربية 

ومســتوياتها.	

ومجموعــات  الدائمــة  اللـــجنة  تأليــف  يحــدد 
سـيـــرها  وكيفيــات  لديهــا،  املحدثــة  العمــل 

بمرسوم.	

املادة 30

يعــرض اإلطــار والدالئــل املرجعـــية املشــار إليهــا 
فــي املــادة 28 أعــاله قبــل الشــروع فــي العمــل 
والتكويـــن  للتـــربية  األعلــى  املجلــس  علــى  بهــا 
والبحــث العلمـــي إلبــداء الــرأي بشــأنها وعلــى 
ومواكبــة  لتتبــع  الوطنـــية  اللـــجنة  مصادقــة 
إصــالح منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث 
هــذا  مــن   57 املــادة  فــي  إليهــا  املشــار  العلمـــي 
ثــالث  أقصــاه  أجــل  فــي  القانون-اإلطــار، 
ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ اللـــجنة فــي ممارســة 

. مهــا مها

املادة 31

عناصــر  املعتمــدة  اللغويــة  الهندســة  تحــدد 
الســـياسة اللغويــة املتبعــة فــي مختلــف مكونــات 
منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي 

ومســتوياتها.

الهندســة  تـــرتكز  أن  يجــب  ذلــك،  علــى  وبنــاء 
والبـــرامج  املناهـــج  فــي  املعتمــدة  اللغويــة 
: التاليــة  والتكويـــنات املختلفــة علــى املبــادئ 

للغــات 	  الوظيفــي  للــدور  األولويــة  إعطــاء 
إلــى تـرســـيخ  فــي املدرســة الهــادف  املعتمــدة 
مــن  املتعلــم  وتمكيـــن  الوطنـــية،  الهويــة 
وتحقـــيق  والكفايــات،  املعــارف  اكتســاب 
والكونـــي،  املحلــي  محيطــه  علــى  انفتاحــه 
وضمــان اندماجــه االقتصــادي واالجتماعـــي 

والثقافي والقـيمـي؛	

اللغتـيـــن 	  إتقــان  مــن  املتعلــم  تمكيـــن 
الرسمـيتـيـــن واللغــات األجنبيــة والســـيما فــي 
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التخصصــات العلمـــية والتقنـــية، مــع مراعــاة 
مبادئ اإلنصاف وتكافؤ الفرص؛	

أساســـية 	  لغــة  العربيــة  اللغــة  اعتمــاد 
للتدريــس، وتطويـــر وضــع اللغــة األمازيغيــة 
فــي املدرســة ضمــن إطــار عمــل وطنـــي واضــح 
باعتبارهــا  الدســتور،  أحــكام  مــع  ومتناغــم 
مشتـــركا  ورصيــدا  للدولــة،  رسمـــية  لغــة 

لـجمـيع املغاربة بدون استثناء؛	

تدريجـــية 	  بكيفيــة  لغويــة  تعدديــة  إرســاء 
ومتوازنــة تهــدف إلــى جعــل املتعلــم الحاصــل 
العربيــة  للغتـيـــن  متقنــا  الباكالوريــا  علــى 
واألمازيغيــة، ومتمكنــا مــن لغتـيـــن أجنبيتـيـــن 

األقــل؛ علــى 

إعمــال مبــدأ التنــاوب اللغــوي فــي التدريــس 	 
كمــا هــو منصــوص عليــه فــي املــادة 2 أعــاله؛

أجــل 	  مــن  املتعلمـيـــن  تهيئــة  علــى  العمــل 
فــي  األجنبيــة  اللغــات  إتقــان  مــن  تمكيـــنهم 
التملــك  قصــد  وتأهيلهــم  مبكــرة،  ســن 
الوظيفــي لهــذه اللغــات، وذلــك خــالل أجــل 
تاريــخ  مــن  ابتــداء  ســنوات  ســت  أقصــاه 
التنفيــذ. حيـــز  القانون-اإلطــار  هــذا  دخــول 

ويتعـيـــن علــى املؤسســات التـــربوية األجنبيــة 
اللغــة  بتدريــس  االلتـــزام  باملغــرب  العاملــة 
األطفــال  لــكل  األمازيغيــة  واللغــة  العربيــة 
علــى  بهــا  تعليمهــم  يتابعــون  الذيـــن  املغاربــة 
غــرار املــواد التـــي تعرفهــم بهويتهــم الوطنـــية، 
الثنائيــة  االتفاقـــيات  أحــكام  مراعــاة  مــع 
املغربيــة  اململكــة  قبــل  مــن  املبـــرمة  الدوليــة 

املؤسســات. هــذه  بوضعـــية  واملتعلقــة 

اللغويــة  الهندســة  تطبيقــات  تحــدد 
مســتويات  مــن  مســتوى  كل  صعـــيد  علــى 
املنظومــة، وعلــى الخصــوص منهــا مســتويات 
واإلعــدادي  واالبتدائــي  األولــي  التعليــم 
والتعليــم الثانــوي التأهيلــي والتكويـــن املهنـــي 
والتعليــم العالــي بموجــب نصــوص تنظيمـــية، 
إليهــا  املشــار  باملبــادئ  التقـــيد  إطــار  فــي  وذلــك 
عليهــا  املنصــوص  العامــة  والقواعــد  أعــاله 
القانون-اإلطــار،  هــذا  مــن   17 املــادة  فــي 
وبعــد اســتطالع رأي املجلــس األعلــى للتـــربية 

والتكويـــن والبحــث العلمـــي.	

املادة 32

تقــوم الســلطات الحكومـــية املعنـــية، فــي إطــار 
ومضامـيـــن  مبــادئ  لتنفيــذ  عمــل  مخططــات 
 31 املــادة  فــي  إليهــا  املشــار  اللغويــة  الهندســة 

أعاله، باتخاذ التدابيـر التالية :	

اللغــة 	  تدريــس  ملناهـــج  عمـــيقة  مراجعــة 
العربيــة، وتجديــد املقاربــات البيداغوجـــية 
فــي  املعتمــدة  الديداكتـــيكية  واألدوات 

تدريسها؛	

تهيئــة 	  إلــى  الرامـــية  املجهــودات  مواصلــة 
اللغــة األمازيغيــة لسنـــيا وبيداغوجـــيا فــي أفــق 
التعليــم  مســتوى  علــى  تدريجـــيا  تعمـــيمها 

املدرسـي؛	

اللغــات 	  تدريــس  وبـــرامج  مناهـــج  مراجعــة 
والطرائــق  للمقاربــات  طبقــا  األجنبيــة 

التعليمـية الـجديدة؛	
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املســالك 	  فــي  اللغويــة  الخيــارات  تنويــع 
علــى  والبحــث  والتكويـــنات  والتخصصــات 
مســارات  وفتــح  العالــي،  التعليــم  صعـــيد 
العربيــة  باللغــات  الدراســة  ملتابعــة 
فــي  واإلسبانـــية  واإلنجليـــزية  والفرنســـية 
إطــار اســتقاللية الـــجامعات، وحاجاتهــا فــي 
مجــال التكويـــن والبحــث، حســب اإلمكانــات 

املتاحــة؛	

إدراج وحــدة دراســـية تلقــن باللغــة العربيــة 	 
فــي املســالك املدرســة باللغــات األجنبيــة فــي 

التعليم العالي؛	

فــي 	  اإلنجليـــزية  باللغــة  التكويـــن  إدراج 
إلــى  املهنـــي،  التكويـــن  وشــعب  تخصصــات 

التكويـــن؛ فــي  املعتمــدة  اللغــات  جانــب 

والبحــث 	  والتكويـــن  التدريــس  أطــر  تمكيـــن 
متعــددة،  لغويــة  كفايــات  اكتســاب  مــن 
فــي  املقــررة  اللغــة  باســتعمال  تقـــيدهم  مــع 
االســتعماالت  مــن  غيـــرها  دون  التدريــس 

. للغويــة ا

املادة 33

جمـــيع  تتخــذ  أن  الحكومــة  علــى  يتعـيـــن 
لتمكيـــن  واملناســبة  الالزمــة  التدابيـــر 
والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية  مؤسســات 
العــام  القطاعـيـــن  فــي  العلمـــي  والبحــث 
ووســائط  مــوارد  تطويـــر  مــن  والخــاص 
منظومــة  فــي  والبحــث  والتعلــم  التدريــس 
العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن  التـــربية 

والســـيما مــن خــالل اآلليــات التاليــة:	

املعلومــات 	  تكنولوجـــيات  إدمــاج  تعزيـــز 
واالتصــاالت فــي النهــوض بجــودة التعلمــات 

مردوديتهــا؛ وتحسـيـــن 

إحــداث مختبـــرات لالبتــكار وإنتــاج املــوارد 	 
هــذا  فــي  مختصيـــن  وتكويـــن  الرقمـــية، 

املجــال؛	

تنمـــية وتطويـــر التعلــم عــن بعــد، باعتبــاره 	 
الحضــوري؛ للتعلــم  مكمــال 

املوازيــة 	  والدعــم  التكويـــن  أســاليب  تنويــع 
لهــا؛ واملســاعدة  املدرســـية  للتـــربية 

إدمــاج التعليــم اإللكتـرونـــي تدريجـــيا فــي أفــق 	 
تعمـــيمه.

املادة 34

خــالل  املعنـــية،  الحكومـــية  الســلطات  تقــوم 
بمراجعــة  ســنوات،  ســت  يتعــدى  ال  أجــل 
واملهنـــي  املدرســـي  التوجـــيه  لنظــام  شــاملة 
واإلرشاد الـجامعـي، من أجل مصاحبة املتعلم 
ومســاعدته علــى تحديــد اختـــياراته فــي مســاره 
البيداغوجـــي  الدعــم  وتوفيـــر  التعليمـــي، 
املســتدام لــه، وذلــك مــن خــالل اتخــاذ التدابيـــر 

التاليــة:

التوجـــيه واإلرشــاد املبكــران نحــو املـياديـــن 	 
التـــي يمكــن فيهــا للمتعلمـيـــن إحــراز التقــدم 
املدرســـي واملهنـــي والـجامعـــي املالئم ملـــيوالتهم 

وقدراتهــم؛

التوجـــيه 	  فــي  املعتمــدة  اآلليــات  تجديــد 
التـربوي، من خالل اعتماد الروائز مع األخذ 
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بعـيـن االعتبار معدالت التحصيل الدراسـي، 
ومشــروعه  املتعلــم  واختـــيارات  ومـــيول 

؛ لشـــخ�صي ا

املكلفــة 	  والوحــدات  البنـــيات  تعزيـــز 
وتقويتهــا،  واإلعــالم  واإلرشــاد  بالتوجـــيه 
رهــن  متخصصــة  بشــرية  مــوارد  ووضــع 

؛ رتها شــا إ

بيـــن 	  الوثيــق  للتنســـيق  آليــة  اعتمــاد 
والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية  قطاعــات 
املهنـــي فــي مجــال التوجـــيه واإلرشــاد، مــن 
وإرشــاده؛ املتعلــم  توجـــيه  حســن  أجــل 

املبــادئ 	  تحــدد  مرجعـــية  دالئــل  وضــع 
فــي  مراعاتهــا  الواجــب  واملعاييـــر  األساســـية 
واإلعــالم حســب  واإلرشــاد  التوجـــيه  عمليــة 
والتكويـــن  التـــربية  منظومــة  مكونــات 
والبحــث العلمـــي ومســتوياتها، والعمــل علــى 
املســتجدات  ضــوء  فــي  مضامـيـــنها  تحييـــن 
التكويـــن.  أنظمــة  مختلــف  تعرفهــا  التـــي 

واملهنـــية  العلمـــية  الشــواهد  تخضــع  ال 
للتقادم.	

املادة 35

خــالل  املعنـــية،  الحكومـــية  الســلطات  تقــوم 
بمراجعــة  ســنوات،  ثــالث  يتعــدى  ال  أجــل 
شــاملة لنظام التقـــييم واالمتحانات واإلشــهاد 
املطبــق فــي تاريــخ دخــول هــذا القانون-اإلطــار 
اتخــاذ  خــالل  مــن  والســـيما  التنفيــذ،  حيـــز 

التاليــة: التدابيـــر 

تطويـــر دالئــل مرجعـــية لأنشــطة التقـييمـــية 	 
واألســالك  املســتويات  مختلــف  حســب 

التكويـــن؛ وأطــوار 

أدوات 	  وتطويـــر  تجديــد  علــى  العمــل 
بمــا  املعتمــدة،  التقـــييم  وطــرق  وأســاليب 
بصــورة  عاكســا،  التقـــييم  نظــام  يجعــل 
صادقــة، للمؤهــالت والكفايــات التـــي يتوفــر 
عليها املتعلم، ويمكن من قـــياس مكتســباته 

؛ لتعليمـــية ا

نظــام 	  والســـيما  التقـــييم  أنظمــة  تكييــف 
االمتحانــات واملراقبــة املســتمرة مــع مختلــف 
ظــروف  مراعــاة  مــع  التعلمــات،  أصنــاف 
أو  إعاقــة  وضعـــية  فــي  املتعلمـيـــن  وحــاالت 
املوجوديـــن باملراكــز واملؤسســات املســتقبلة 
فــي  املوجوديـــن  أو  الـجانحيـــن  لأحــداث 

اعتقــال؛ وضعـــية 

لإلشــهاد 	  مرجعـــي  وطنـــي  إطــار  وضــع 
والتصديق، يتضمن على الخصوص قواعد 
الشــهادات،  وتـرتـــيب  تصنـــيف  ومعاييـــر 
املهنـــية  املكتســبات  علــى  والتصديــق 
مســتقلة  وطنـــية  هيئــة  تعــده  والحرفيــة، 
تحــدث لهــذا الغــرض، تمثــل فيهــا مختلــف 
واملنظمــات  والتكويـــن  التعليــم  قطاعــات 

تنظيمـــي. بنــص  وذلــك  املهنـــية، 
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السادس الباب 
البشرية الموارد 

املادة 36

املعنـييـــن  املتدخليـــن  جمـــيع  علــى  يتعـيـــن 
إلــى  الرامـــية  والبـــرامج  املشــاريع  بتنفيــذ 
إصــالح منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث 
مجــال  فــي  كل  اإلســهام  وتطويـــرها،  العلمـــي 
اختصاصــه، فــي تحقـــيق األهــداف األساســـية 
املنصــوص عليهــا فــي املــادة 3 مــن هــذا القانــون-
املــدى  تفعـــيلها خــالل  اإلطــار، والعمــل علــى 

لتنفيذهــا. املقــرر  الزمنـــي 

االلتـــزام  إطــار  فــي  ذلــك  يتــم  أن  ويجــب 
املذكوريـــن  املتدخليـــن  لــكل  املشتـــرك 
أســاس  علــى  املذكــورة،  األهــداف  بتحقـــيق 
مبــدإ التــالزم بيـــن الحقــوق والواجبــات التـــي 
مهــن  ألخالقـــيات  تعاقــدي  مـــيثاق  يحددهــا 
التـــربية والتعليــم والتكويـــن والبحــث، يوضــع 
لهــذا الغــرض مــن قبــل الســلطة الحكومـــية 

. ملختصــة ا

املادة 37

تحــدد مهــام وكفايــات األطــر التـــربوية واإلدارية 
املهنـــية  الفئــات  ملختلــف  املنتمـــية  والتقنـــية 
والتعليــم  التـــربية  مجــاالت  فــي  العاملــة 
والتكويـــن والبحــث العلمـــي فــي دالئــل مرجعـــية 
إلســناد  تعتمــد  والكفــاءات،  للوظائــف 
واإلداريــة،  والعلمـــية  التـــربوية  املســؤوليات 

املهنـــي. والتـرقـــي  األداء،  وتقـــييم 

الدالئــل  هــذه  إعــداد  فــي  يـــراعى  أن  ويتعـيـــن 
مبــادئ املرونــة والقابليــة للتكيــف وخصوصيــة 
حاجـــيات  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  مهنــة،  كل 
منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي 

. تهــا ومتطلبا

املكلفــة  الحكومـــية  الســلطات  إلــى  يعهــد 
بالتـــربية والتكويـــن لتجديــد ومالءمــة املناهـــج 
 28 املــادة  فــي  عليهــا  املنصــوص  والبـــرامج 
املذكــورة،  املرجعـــية  الدالئــل  بإعــداد  أعــاله 
الهيئــات  ممثلــي  مــع  تشــاورية  منهـجـــية  وفــق 
علــى  وتعــرض  املعنـــية،  املهنـــية  واملنظمــات 
والبحــث  والتكويـــن  للتـــربية  األعلــى  املجلــس 
عليهــا  املصادقــة  قبــل  الــرأي  إلبــداء  العلمـــي 

بمرســوم.	

املعنـــية  الحكومـــية  الســلطات  علــى  يتعـيـــن 
مالءمة األنظمة األساسـية الخاصة بمختلف 
الفئــات املهنـــية املشــار إليهــا فــي الفقــرة األولــى 
من هذه املادة مع املبادئ والقواعد واملعاييـر 
املرجعـــية  الدالئــل  فــي  عليهــا  املنصــوص 

املذكــورة.

املادة 38

املطلوبــة  النظامـــية  الشــروط  علــى  عــالوة 
والتأطيـــر  والتكويـــن  التدريــس  مهــن  لولــوج 
يعــد  العــام  بالقطــاع  والتفتـــيش  والتدبيـــر 
مهــن  لولــوج  األساســـي شــرطا الزمــا  التكويـــن 
التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، فضــال عــن 
االســتجابة للمعاييـــر واملؤهــالت املحــددة فــي 
الدالئــل املرجعـــية املشــار إليهــا فــي املــادة 37 

. عــاله أ
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املادة 39

الحكومـــية  الســلطات  علــى  يتعـيـــن 
ومؤسســات التكويـــن املعنـــية أن تعمــل علــى 
مراجعــة بـــرامج ومناهـــج التكويـــن األساســـي 
مكونــات  بمختلــف  العاملــة  األطــر  لفائــدة 
والبحــث  والتكويـــن  التـــربية  منظومــة 
تأهيلهــم  بقصــد  ومســتوياتها،  العلمـــي 
أدائهــم  مــن  والرفــع  قدراتهــم،  وتنمـــية 
وكفاءتهــم املهنـــية، وذلــك مــن خــالل مالءمــة 
التـــربوية  املســتجدات  مــع  التكويـــن  أنظمــة 
والتكنولوجـــية،  والعلمـــية  والبيداغوجـــية 
مــن  صنــف  كل  خصوصيــات  مراعــاة  مــع 

أصنــاف التكويـــن.	

واملؤسســات  الســلطات  علــى  يتعـيـــن  كمــا 
فــي الفقــرة الســابقة أن  املعنـــية املشــار إليهــا 
تضــع بشــراكة مــع الهيئــات العامــة والخاصــة، 
ســنوية  بـــرامج  اختصاصــه،  مجــال  فــي  كل 
لفائــدة  واملتخصــص  املســتمر  للتكويـــن 
األطــر املذكــورة، مــن أجــل تطويـــر مهاراتهــم 

وتحسـيـــن مردوديتهــم.	

إلزامـــيا  املســتمر  التكويـــن  جعــل  ويتعـيـــن 
وضمــن عناصــر تقـــييم الــداء والتـرقـــي املهنـــي 
املشــار إليهــا فــي الدالئــل املرجعـــية الــواردة فــي 

املــادة 37 مــن هــذا القانــون.	

السابع الباب 
مبادئ وقواعد حكامــة منظومة 

التـــربية والتكويـــن والبحث 
لعلمـي ا

املادة 40

تتخــذ الســلطات العمومـــية، فــي إطــار التقـــيد 
بالتوجهــات االستـراتـيجـــية الكبـــرى لســـياسة 
الدولــة فــي مجــال التـــربية والتعليــم والتكويـــن 
والبحــث العلمـــي، التدابيـــر الالزمــة ملواصلــة 
فــي  والالتمركــز  الالمركزيــة  ســـياسة  تفعـــيل 
التـــرابي،  املســتوى  علــى  املنظومــة  تدبيـــر 
وإعمــال مبــدإ التفريــع مــن أجــل تمكيـــن بنـــيات 
مــن  للمنظومــة  واملحليــة  الـــجهوية  التدبيـــر 
املوكولــة  واالختصاصــات  املهــام  ممارســة 

إليهــا، والســـيما منهــا :

علــى 	  املذكــورة  البنـــيات  هيكلــة  إعــادة 
مهامهــا  يالئــم  بمــا  التنظيمـــي،  املســتوى 
الـــجديدة، علــى أســاس مبــادئ التكامــل فــي 
الوظائــف، والتناســق فــي املهــام والتـــرشيد 
فــي اســتعمال املــوارد مــع تعزيـــز اســتقالليتها 

تدريجـــية؛ بكيفيــة 

مرافــق 	  لتسـييـــر  الالزمــة  الصالحيــات  نقــل 
الضروريــة  الوســائل  وتحويــل  املنظومــة، 
التـي تمكن بنـيات التدبيـر الـجهوية واملحلية 
هــذه  ممارســة  مــن  التـــرابي  املســتوى  علــى 

فعالــة؛ بكيفيــة  الصالحيــات 
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املــوارد 	  فــي  التعاضــد  لتحقـــيق  آليــة  وضــع 
أو  املرصــودة  والتجهيـــزات  واملمتلــكات 
املوضوعــة رهــن إشــارة مؤسســات التـــربية 
العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن  والتعليــم 
يمكــن حســن  بمــا  التـــرابي،  الصعـــيد  علــى 
اســتعمالها واســتغاللها املشتـــرك مــن قبــل 

املؤسســات؛ هــذه 

للـــجامعات 	  الفعليــة  االســتقاللية  تعزيـــز 
واألكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن 
للتتبــع  آليــة  إقــرار  مــع  تعاقــدي،  إطــار  فــي 
واالفتحــاص  األداء  وقـــياس  والتقـــييم 

دوريــة؛ بكيفيــة 

التـــربية 	  مؤسســات  اســتقاللية  إرســاء 
العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن  والتعليــم 
باعتمــاد مشــروع املؤسســة أساســا لتنمـــيتها 

الناجــع؛ وتدبيـــرها  املســتمرة 

تشـجـــيع الشــراكات الـــجهوية واملحليــة بيـــن 	 
العالــي  التعليــم  ومؤسســات  الـــجامعات 
واألكاديمـــيات  األخــرى  العلمـــي  والبحــث 
والـــجماعات  والتكويـــن  للتـــربية  الـــجهوية 
العامــة  والهيئــات  واملؤسســات  التـــرابية 
والخاصــة، مــن أجــل إنجــاز بـــرامج ومشــاريع 
املدرســـية  البنـــيات  لتعزيـــز  مشتـــركة، 
وتحقـــيق  أنشــطتها  ودعــم  والـجامعـــية، 
محيطهــا  علــى  وانفتاحهــا  إشــعاعها 

والثقافــي. واالجتماعـــي  االقتصــادي 

املادة 41

الداخلــي  التدبيـــر  منظومــة  تقــوم  أن  يجــب 
والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية  ملؤسســات 

الـــجامعات  منهــا  والســـيما  العلمـــي،  والبحــث 
واألكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن علــى 
مبــادئ الديمقراطيــة واملســؤولية والتفويــض 
والشــفافية واملحاســبة والتـــرشيد والتنســـيق 

الداخليــة. والرقابــة  املســاطر  وتبســـيط 

الســلطات  علــى  يتعـيـــن  ذلــك،  أجــل  ومــن 
التشريعـــية  التدابيـــر  اتخــاذ  العمومـــية 
النصــوص  ملراجعــة  الالزمــة  والتنظيمـــية 
والســـيما  املذكــورة،  باملؤسســات  املتعلقــة 
هياكلهــا  بتنظيــم  املتعلقــة  املقتضيــات  منهــا 
وكيفيــات سـيـــرها وأنظمــة املراقبــة والتقـــييم 

الخاضعــة لهــا.	

املادة 42

تعمــل الســلطات الحكومـــية املختصــة بشــراكة 
نظــام  وضــع  علــى  املعنـــية  املؤسســات  مــع 
وطنـــي متكامــل للمعلومــات، مــن أجــل إدمــاج 
تكنولوجـــيا املعلومــات واالتصــاالت فــي تدبيـــر 
التـــربية  منظومــة  مكونــات  مختلــف  وتقـــييم 
علــى  والســهر  العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن 
دائمــة  بكيفيــة  وتحييـــنه  وتطويـــره  تأمـيـــنه 

. ومســتمرة

املادة 43

العلمـــي  البحــث  بقطــاع  النهــوض  أجــل  مــن 
وتطويـــره وتثمـيـــنه والرفــع مــن مردوديتــه، تقــوم 
الـــجامعات واملؤسســات التابعــة لهــا وغيـــرها 
مــن مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي 
األخــرى بإبـــرام شــركات مــن اجــل إنجــاز بـــرامج 
ومشــاريع مشتـــركة مــع الهيئــات واملؤسســات 
منهــا  ســواء  والخاصــة،  العامــة  واملقــاوالت 
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الوطنـــية أو األجنبيــة أو الدوليــة، فــي مختلــف 
واالجتماعـــية  االقتصاديــة  القطاعــات 
تحــدد  والتكنولوجـــية،  والبيئيــة  والثقافيــة 
بصفــة خاصــة أهــداف هــذه البـــرامج واملشــاريع 
تمويلهــا،  ومــوارد  إنجازهــا،  ومــدة  وكيفيــات 
تتبــع  وآليــات  منهــا،  املتواخــاة  والنتائــج 

إنجازهــا وتقـــييم حصيلتهــا.	

ومــن أجــل ذلــك، تتخــذ الســلطات العمومـــية 
نظــام  إلقــرار  الالزمــة  التشريعـــية  التدابيـــر 
خــاص ومتكامــل للتحفيـــز علــى إبـــرام الشــركات 
البحــث  مشــاريع  تشجـــيع  بهــدف  املذكــورة، 
العلمـــي املنتــج وتطويـــرها، وتكويـــن الباحثيـــن 
االنخــراط  مــن  وتمكيـــنهم  واملتخصصيـــن، 
البحــث علــى  فــي شــبكات ومراكــز ومختبـــرات 
الصعـــيد الدولــي، وتبــادل الخبـــرات، وتعزيـــز 
ومواكبــة  وتقويتهــا،  العلمـــي  البحــث  بنـــيات 

املستجدات.	

إطــار  فــي  للدولــة  يمكــن  ذلــك،  وعــالوة علــى 
مؤسســات  تكليــف  استـراتـيجـــي  تعاقــد 
بإنجــاز  العلمـــي  والبحــث  العالــي  للتعليــم 
ومشــاريع  بـــرامج  إنجــاز  علــى  اإلشــراف  أو 
العلمـــي لحســابها  البحــث  فــي مجــال  خاصــة 
أو لحســاب مرافــق عمومـــية تابعــة لهــا وفــق 
شــروط تحفيـــزية تحــدد فــي إطــار اتفاقـــيات 

. صــة خا

املادة 44

األهــداف  تحقـــيق  أجــل  مــن  الدولــة  تعمــل 
القانون-اإلطــار  هــذا  فــي  عليهــا  املنصــوص 
استـراتـيجـــي  تعاقــدي  إطــار  وضــع  علــى 

شــامل، يحــدد مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 
تطويـــر منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث 
وتمويلهــا،  مردوديتهــا،  مــن  والرفــع  العلمـــي، 
وتحسـيـــن جودتهــا، وتنويــع العــرض التـــربوي 
مبــادئ  مراعــاة  مــع  والتكويـــني،  والتعليمـــي 
التـــرابي،  الصعـــيد  علــى  املجالــي  التــوازن 
وأولويــة املناطــق ذات الخصــاص فــي البنـــيات 
املدرســـية، كمــا يحــدد اإلجــراءات والتدابيـــر 
منهــا  يســتفيد  أن  يمكــن  التـــي  التحفيـــزية 
القطــاع املذكــور، فــي إطــار تنفيــذ االلتـــزامات 

الدولــة. وبيـــن  بيـــنه  املبـــرمة  التعاقديــة 

ويجــب أن تـــراعى فــي اإلطــار التعاقــدي املشــار 
إليه في الفقرة السابقة بصفة خاصة معاييـر 
الـــجغرافي  والتمركــز  والـــجودة  الحكامــة 

وتكاليــف التمــدرس واملردوديــة.	

الثامن الباب 
مجانـــية التعليــم وتنويع مصادر 

ــربية  تمويل منظومة التـ
والتكويـــن والبحث العلمـــي

املادة 45

العمومـــي  التعليــم  مجانـــية  الدولــة  تضمــن 
فــي جمـــيع أســالكه وتخصصاتــه وتعمــل علــى 
تعبئــة وضمــان كل اإلمكانــات املتاحــة لـــجعله 
فــي متنــاول كافــة املواطنــات واملواطنـيـــن علــى 

املســاواة. قــدم 

ال يحــرم أحــد مــن متابعــة الدراســة ألســباب 
الكفايــات  اســتوفى  مــا  إذا  محضــة،  ماديــة 

الالزمــة. واملكتســبات 
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املادة 46

املــوارد  تعبئــة  فــي  الدولــة مجهودهــا  تواصــل 
منظومــة  لتمويــل  الالزمــة  الوســائل  وتوفيـــر 
التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، وتنويــع 
مصــادره، والســـيما تفعـــيل التضامــن الوطنـــي 
جمـــيع  مســاهمة  خــالل  مــن  والقطاعـــي، 
وخصوصــا  املعنـييـــن،  والشــركاء  األطــراف 
واملؤسســات  التـــرابية  الـــجماعات  منهــم 
واملقــاوالت العمومـــية والقطــاع الخــاص، مــع 
مراعــاة املبــادئ والقواعــد املنصــوص عليهــا 

فــي هــذا القانون-اإلطــار.	

املادة 47

صنــدوق  للماليــة  قانــون  بموجــب  يحــدث 
منظومــة  تمويــل  مصــادر  لتنويــع  خــاص 
جودتهــا،  وتحسـيـــن  والتكويـــن،  التـــربية 
طــرف  مــن  الشــراكة  إطــار  فــي  تمويلــه  يتــم 
العمومـــية  واملقــاوالت  واملؤسســات  الدولــة 
وباقـــي  الخــاص  القطــاع  ومســاهمات 
الشــركاء، وذلــك مــع مراعــاة أحــكام القانــون 
املاليــة. لقانــون   130-13 رقــم  التنظيمـــي 

املادة 48

يتعـيـــن علــى الدولــة أن تقــوم بتطويـــر بـــرامج 
للتعــاون والشــراكة فــي إطــار التعــاون الدولــي 
والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية  مجــال  فــي 
يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  العلمـــي،  والبحــث 
بتمويــل تعمـــيم التعليــم اإللزامـــي، والتعليــم 
عــن بعــد، والتـــربية غيـــر النظامـــية، ومحاربــة 
وتنمـــية  الحيــاة،  مــدى  والتعليــم  األمـــية، 

البحــث العلمـــي، والرفــع مــن جــودة منظومــة 
التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي.	

املادة 49

فــي  عليهــا  املنصــوص  لأهــداف  تحقـــيقا 
بتنمـــية  واملتعلقــة  القانون-اإلطــار  هــذا 
بــه،  والنهــوض  وتطويـــره  العلمـــي  البحــث 
الصنــدوق  تعزيـــز  علــى  الحكومــة  تعمــل 
والتنمـــية  العلمـــي  البحــث  لدعــم  الوطنـــي 
التكنولوجـــية املحــدث بموجــب قانــون املاليــة 
2001، الصــادر  رقــم 00-55 للســنة املاليــة 
 1.00.351 رقــم  الشــريف  الظهيـــر  بتنفيــذه 
بتاريــخ 29 مــن رمضــان 1421 )26 ديسمبـــر 
2000( بمــوارد إضافيــة، يتــم تعبئتهــا لتمويــل 

التاليــة: العمليــات 

فــي 	  الحاصــل  الخصــاص  اســتدراك 
التجهيـــزات الالزمــة إلنجــاز بـــرامج ومشــاريع 
البحــث العلمـــي وفــق األولويــات املحــددة فــي 
العلمـــي؛ للبحــث  الوطنـــية  االستـراتـيجـــية 

البشــرية 	  املــوارد  وتأهيــل  للتكويـــن  بـــرامج 
العلمـــي  البحــث  مشــاريع  إطــار  فــي  العاملــة 
والســـيما  الصنــدوق،  قبــل  مــن  املمولــة 
حســب  املتخصصيـــن  والخبـــراء  الباحثيـــن 

البحــث. مجــاالت 

املادة 50

تســهر الحكومــة علــى مراجعــة شــاملة ملســاطر 
قطــاع  علــى  العمومـــي  اإلنفــاق  وإجــراءات 
تبســـيطها  يحقــق  بمــا  العلمـــي،  البحــث 
وشــفافيتها وعقلنتهــا وفعاليتهــا، قصــد تســهيل 
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البحــث  ومشــاريع  بـــرامج  تدبيـــر  عمليــات 
العلمـــي املعتمــدة، وتوفيـــر شــروط النجاعــة 
فــي تنفيذهــا وتحقـــيق األهــداف املتوخــاة منهــا.

املادة 51

تشــجع الحكومــة ســـياسة الشــراكة والتعاقــد 
فــي إنجــاز بـــرامج ومشــاريع البحــث العلمـــي، بيـــن 
مؤسســات التعليــم العالــي، والبحــث العلمـــي، 
وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص، وبصفة 
مــن  وذلــك  الوطنـــية،  املقــاوالت  منهــا  خاصــة 
هــذه  لفائــدة  للتحفيـــز  نظــام  وضــع  خــالل 
ماليــة  تدابيـــر  يتضمــن  واملشــاريع،  البـــرامج 
وجبائية خاصة تحدد بموجب قانون للمالية.

املادة 52

يحــدث نظــام للحســابات الوطنـــية فــي مجــال 
التـــربية والتعليــم والتكويـــن، يتضمــن كشــفا 
التكاليــف،  طبيعــة  بدقــة  يوضــح  حســابيا 
ومبـــرراتها،  اســتعمالها  وكيفيــة  واملــوارد، 
ومقاييس مردوديتها وقـياس نجاعتها وارتباطها 

تكليــف. لــكل  املحــددة  باألهــداف 

التاسع الباب 
تقـــييم منظومة التـــربية 

والتكويـــن والبحث العلمـــي 
واإلجــراءات المواكبة لضمان 

الـجودة

املادة 53

تخضــع منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث 
العلمـــي، ســواء تعلــق األمــر بمختلــف مكوناتهــا 
بصــورة عامــة، أو تعلــق األمــر بــكل مكــون منهــا 

علــى حــدة، إلــى نظــام خــاص للتتبــع والتقـــييم 
مــن  التأكــد  أجــل  مــن  املنتظمــة  واملراجعــة 
مــدى تحقــق األهــداف املشــار إليهــا فــي املــادة 
علــى  والعمــل  القانون-اإلطــار،  هــذا  مــن   3
واقتـــراح  املنظومــة  إصــالح  مســار  مواكبــة 
التدابيـــر الالزمــة لتطويـــر أدائهــا، والرفــع مــن 
النتائــج املتوخــاة منهــا،  مردوديتهــا، وتحقـــيق 

خــالل: مــن  والســـيما 

مراجعــة النصــوص التشريعـــية والتنظيمـــية 	 
بهــا  تقــوم  التـــي  التقـــييم  ملهــام  املنظمــة 
إعــادة هيكلــة  الحاليــة، قصــد  املؤسســات 
هــذه املؤسســات وتجمـــيعها، ووضــع معاييـــر 
تعاقــدي  أســاس  وإقــرار  لعملهــا،  مرجعـــية 
والهيئــات  الســلطات  مــع  عملهــا  لبـــرامج 
ــييم، مــع  ــية بعمليــات التقـ واملؤسســات املعنـ
املســندة  واالختصاصــات  املهــام  مراعــاة 
للمجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث 
العلمـــي فــي مجــال التقـــييم بموجــب الفصــل 
168 مــن الدســتور والقانــون رقــم 105.12 

املجلــس؛ بهــذا  املتعلــق 

وضــع إطــار مرجعـــي للـــجودة يعتمــد كأســاس 	 
الـــجودة  ملعاييـــر  مرجعـــية  دالئــل  إلعــداد 
املنظومــة  مكونــات  مــن  مكــون  كل  حســب 
إشــارة  رهــن  ووضعهــا  ومســتوياتها، 
والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية  مؤسســات 
التـربوييـــن  والفاعليـــن  العلمـــي  والبحــث 
وســائر العامليـــن بهــا فــي القطاعـيـــن العــام 

والخــاص.	
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املادة 54

فــي  إليهــا  املشــار  التقـــييم  عمليــات  تشــتمل 
تنجــزه  داخلــي  تقـــييم  علــى  53أعــاله  املــادة 
الســلطة الحكومـــية املكلفــة بالتـــربية والتعليــم 
دوريــة  بكيفيــة  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن 
بــه  يقــوم  خارجـــي  تقـــييم  وعلــى  ومســتمرة، 
والبحــث  والتكويـــن  للتـــربية  األعلــى  املجلــس 
ومتعــددة  ســنوية  بـــرمجة  وفــق  العلمـــي 

الســنوات.	

املادة 55

املــادة  فــي  إليهــا  املشــار  التقـــييم  تهــم عمليــات 
53 أعــاله مختلــف مكونــات منظومــة التـــربية 
ومســتوياتها،  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن 
والســـيما مــا يتعلــق منهــا بالـــجوانب التاليــة :

تقديـــر مســتوى تطــور املردوديــة الداخليــة 	 
والتكويـــن  التـــربية  ملنظومــة  والخارجـــية 
الخدمــات  جــودة  ومــدى  العلمـــي  والبحــث 

إطارهــا؛ فــي  للمتعلمـيـــن  املقدمــة 

الهندســة 	  عناصــر  مختلــف  تقـــييم 
مســتوى  كل  فــي  املطبقــة  البيداغوجـــية 
مــن مســتويات املنظومــة، وخصوصــا منهــا 
والتعلمــات  والبـــرامج  باملناهـــج  املتعلقــة 
والوســائط  واملعـيـــنات  والتكويـــنات، 
البيداغوجـــية  واملمارســات  التـــربوية، 
التـربوييـــن؛ الفاعليـــن  وأداء  والتكويـــنية، 

للمؤهــالت 	  وكيفيــة  كمـــية  تقـــييمات  إنجــاز 
قبــل  مــن  املكتســبة  والكفايــات  واملعــارف 
املتعلمـيـــن فــي مختلــف مســتويات املنظومــة، 

الدراســـي؛ تحصيلهــم  مســتويات  وقـــياس 

قـياس مستوى أداء أجهزة إدارة مؤسسات 	 
والبحــث  والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية 
املطبقــة  التدبيـــر  ومنظومــة  العلمـــي، 
األجهــزة  نجاعــة  ومــدى  املؤسســات،  بهــذه 
األهــداف  تحقـــيق  علــى  وقدرتهــا  املذكــورة 

إليهــا؛ املوكولــة  واملهــام 

العلمـــي 	  البحــث  ومشــاريع  بـــرامج  تقـــييم 
ومســتوى إنجازيتهــا ومــدى تحقـــيق األهــداف 

منهــا؛ املنتظــرة  والنتائــج 

املخصــص 	  اإلنفــاق  وحجــم  كلفــة  تقـــييم 
لــكل مكــون مــن مكونــات منظومــة التـــربية 
والتكويـــن والبحــث العلمـــي، والســـيما حجــم 
التمويــل املرصــود لــه، مقارنــة مــع األهــداف 

املحققــة. واملخرجــات  املنتظــرة 

املذكــورة  التقـــييم  عمليــات  تتــم  أن  ويجــب 
إليهــا  إلــى الدالئــل املرجعـــية املشــار  اســتنادا 
منهــا  والســـيما  القانون-اإلطــار   هــذا  فــي 
املتعلقــة بمعاييـــر الـــجودة، وكــذا إلــى املبــادئ 
القوانـيـــن  فــي  عليهــا  املنصــوص  والقواعــد 
املبـــرمة،  الشــراكات  ووثائــق  واألنظمــة 
بمنظومــة  املتعلقــة  النصــوص  مــن  وغيـــرها 

التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي.	
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املادة 56

املكلفــة  الحكومـــية  الســلطات  لــدى  تحــدث 
والبحــث  والتكويـــن  والتعليــم  بالتـــربية 
بتتبــع  إليهــا  يعهــد  وزاريــة،  لـــجان  العلمـــي 
بشــأن  املنجــزة  التقـــييمات  عمليــات  نتائــج 
كل مكــون مكونــات املنظومــة أو نشــاط مــن 
أنشــطتها، واقتـــراح التدابيـــر الــالزم اتخاذهــا 
االقتضــاء،  عنــد  االختــالالت  لتصحيــح 
نتائــج  ضــوء  فــي  املنظومــة  أداء  وتطويـــر 

عمليــات التقـــييم املذكــورة.	

تحــدد مهــام هــذه اللـــجان وتنظيمهــا وكيفيــات 
سـيـــرها بمرســوم.

العاشر الباب 
ــية أحكام انتقالية وختامـ

املادة 57

وطنـــية  لـــجنة  الحكومــة  رئيــس  لــدى  تحــدث 
التـــربية  منظومــة  إصــالح  ومواكبــة  لتتبــع 
علــى  تضطلــع،  العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن 

: التاليــة  باملهــام  الخصــوص، 

حصــر مجمــوع اإلجــراءات والتدابيـــر الــالزم 	 
اتخاذهــا لتطبيــق هــذا القانون-اإلطــار؛

النصــوص 	  مشــاريع  إعــداد  وتتبــع  مواكبــة 
التشريعـــية والتنظيمـــية املنصــوص عليهــا فــي 
التـــي يســتلزمها  القانون-اإلطــار وتلــك  هــذا 
التطبيــق  ملقتضياتــه  الكامــل  التطبيــق 

ملقتضياتــه؛ الكامــل 

ضمــان 	  شــأنه  مــن  تدبيـــر  كل  اقتـــراح 
التقائيــة الســـياسات والبـــرامج القطاعـــية 
والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية  مجــال  فــي 
مطابقــة  ودراســة  العلمـــي  والبحــث 
لالختـــيارات  والبـــرامج  الســـياسات  هــذه 

االستـراتـيجـــية إلصــالح املنظومــة؛	

عليهــا 	  املنصــوص  األهــداف  تنفيــذ  تتبــع 
اآلجــال  داخــل  القانون-اإلطــار  هــذا  فــي 

القانونـــية املحــددة لهــا.	

وتنظيمهــا  اللـــجنة  هــذه  تأليــف  يحــدد 
وكيفيــات سـيـــرها بنــص تنظيمـــي.	

املادة 58

هــذا  فــي  عليهــا  املنصــوص  اآلجــال  تعتبـــر 
القانون-اإلطار آجاال كاملة، وتحتســب ابتداء 
التشريعـــية  النصــوص  دخــول  تاريــخ  مــن 
والتنظيمـــية الالزمــة لتطبيقــه حيـــز التنفيــذ.

املادة 59

حيـــز  القانون-اإلطــار  هــذا  أحــكام  تدخــل 
بالـــجريدة  نشــره  تاريــخ  مــن  ابتــداء  التنفيــذ 
الرسمـــية، مــع مراعــاة األحــكام التاليــة بعــده: 

والتنظيمـــية 	  التشريعـــية  النصــوص  تظــل 
هــذا  نشــر  تاريــخ  فــي  العمــل  بهــا  الـــجاري 
الرسمـــية،  الـــجريدة  فــي  القانون-اإلطــار 
والتكويـــن  والتعليــم  بالتـــربية  واملتعلقــة 
إل  املفعــول،  ســارية  العلمـــي  والبحــث 
تعديلهــا،  أو  تعويضهــا  أو  نســخها  حيـــن 
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هــذا  ألحــكام  طبقــا  الحالــة،  حســب 
؛ القانون-اإلطــار 

تــم 	  مــا  وفــق  الحكومــة،  علــى  يتعـيـــن 
التنصيــص عليــه فــي هــذا القانون-اإلطــار، 
ثــالث  فــي  بـــرمجة زمنـــية محــددة  أن تضــع 
التشريعـــية  النصــوص  إلعــداد  ســنوات 
وعرضهــا  لتطبيقــه  الالزمــة  والتنظيمـــية 

املصادقــة. مســطرة  علــى 






