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ر وز السّيد بية لمة  ال
جدر يار ا أّن شامل، واجتما اقتصادي إصالح ع مقبلة والبالد اليوم، متأّكدا أض

بية ال منظومات ر تطو ع ا ر وتطو شرة ال املوارد ن و ت بمنظومة وض ال يتمّثل أمامنا

بي ي إيجا تفاعل من ذلك يقتضيه وما ا وتحدي العا والتعليم امل ن و تحقيقوالت أجل من ا

للتنمّية اجتما تصّور إطار البطالة من والتقليص شغيلية ال ان ر بكسب تتعّلق كة مش غاية

الّشاملة  ...سانّية

بوي ال اتي س املخطط عت يعاب2020-2016و الس مثل طار و قدر اضنة ا ،

استقرعليه ما يجّسم وجذري شامل تروي الوطإصالح وار ا من انطالقا ن بو ال ن الفاعل رأي

يصية ال والعلمية الفنية عمال ّل ب مرورا مخرجاته إ وصوال ة بوّ ال املنظومة إلصالح

الغرض املنجزة  .والتقييمية

يحتمل عد لم ة بو ال منظومتنا ر لتطو والبناء اد ا العمل أّن اليوم عندنا والثابت

إالتأخ دف توافقية شاركية مقارة وفق ر والتطو صالح حركة معا نبدأ أن بّد فال ...

ات املستو ل ع الرشيدة وكمة ا قواعد إ ناد باالس وتجسيمه جديد مجتم مشروع صياغة

والتجديد املبادرة روح غذية و العمل لقيم اعتبار من ذلك ستلزمه ما مع املجاالت مختلف و

الناشئةوا ارلدى بت و   .لبحث

قتصادية صعدة مختلف ع توس ا ش ع ال الدقيقة املرحلة متطلبات مع وتناغما

املجاالت ّل بالدنا سلكه أن يجب الذي م القو املن مالمح رسم ع وعمال جتماعية، و

وتنفيذا ا، م شرة ال وخاصة ة التنمو باملؤشرات وض ال سقصد رئ السيد شور م ملقتضيات

عدد ومة لية25املؤرخ19ا املخطط2015جو إعداد ية ومن العام طار بضبط املتعلق

ة2020-2016التنموي للف بوي ال القطا اتي س املخطط صياغة تمت ،2016-2020.  

املقبلة ماسية ا خالل بية ال لقطاع العامة ات التوج ند الس ساسية املبادئ إ

املبادئ وإ ن املتعلم ميع افئة املت الفرص ن تأم ع تؤكد وال ديد ا س تو دستور ا  كّرس

 

 



 

 

مستقبلية شرافية اس ة رؤ من اتيجية س ات التوج ذه وتنطلق الدولية، املواثيق ا أكد ال

ع ته وتر للمتعّلم سانّية التنمية ا تحقيققوام املدرسة م س ّ ح الفاعلة املواطنة

رامجه و ه ومنا وممارساته التعليم جودة من الرفع خالل من قتصادية و جتماعّية التنمية

ساب اك من املتعّلم يمّكن ما و ة ج من بداع و للتعّلم ومعززة ومحفزة جاذبة عليمية ئة ب ضمن

اد ا القرن كفايات من عالّية الندماجهدرجة ا س ت ثانّية ة ج من ياتّية ا ارات وامل والعشرن ي

والعال ّ املح   .املجتمع

أبنائنا عن نفّكرنيابة أن إ اليوم مدعوون أّننا ّو وجسيمة تارخّية نا مسؤولي يجعل ما إّن

ب ا سما أول ديد ا دستورنا صاغ ال م مدرس لصورة و اللبنات م ل مدرسةلنضع ا اعتبار

ا صا مواطنا شؤ ت سامحة، وامل املنفتحة سية التو ة و ال مقومات وتؤّكد للوطن نتماء ّ تر

والفنية العلمية املجاالت ش مبدعا ذاته ع معوال ر والتطو البناء ع قادرا فاعال

جتماعية   ...و

وم الشغل سوق احتياجات ن ب املالءمة مزد ع ودوحرصا ا تكثف س ن رج ا ارات

املخطط ة ف ع2020-2016خالل تنو ومواصلة ا، ونوعي ة بو ال املنظومة جودة ن لتحس

بداع و التحليل ع القدرة ن ون املت وإكساب ا، ف ن العامل لدى رفية ا عزز و ا، مسالك

ا سوق متطلبات مع والتأقلم واملستمر ي الذا والتعلم ملقتضياتواملبادرة ستجابة و لشغل،

كذلك تكثف س طار ذا و ا. ّ رق عّزز و س تو استقاللّية يحفظ بما وعامليا محليا ات التغي

وطرائق امج ال مراجعة خالل من ة بو ال املؤسسات داخل العمل ظروف ن تحس قصد ود ا

سا ن و والت التقييم ومنظومة التعليمية والوسائل جودةالتدرس ودعم ن للمدرس واملستمر

املعلومات تكنولوجيا وإدماج والعلوم اللغات لتدرس خاصة مية أ إيالء جانب إ التعليم

تصال   .و

تجسم الالزمة، يات الت ببذل ميع، ا انخراط ن ر يبقى داف ذه مجمل تحقيق إّن

ا نا و س تو أبناء افة ل تضمن شاملة سانّية إ ة تتوّفررؤ وظروفا ّيد ا للتعليم افئة مت فرصا

فيفخر الوطن ذا ابن أّنه تو ّل شعر ّ ح وذلك نصاف و سانّية الكرامة شروط ا ف

اره وازد رقّيه يل س ية الت قيم ع ك و إليه  .باالنتماء
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I. بوي ال الوضع  :يص

ة .1 خ سنوات مس ا خالل لة امل والنوعية الكمية  :2014-2010النتائج

املبذولة مّكنت ودات بية مجال  املج باألساس تّمثلت يجابية اّلنتائج من جملة تحقيق من ال

العديدتحس  ة املؤشرات من ن بو ا ال م والنوعية يجةالكمية رامج تداب من إقراره تم ما ن  شملت و

املنظومة ونات م ائز  جّل ور ة بو يمنع.اال الياتلم ش و نات ال من العديد وجود تواصل ذا

ة بو ال املنظومة إطاراصالح ا تجاوز ن يتع ال السلبية انجازهوالرواسب الوزارة م ع  .الذي

تم ملا عرض ي املر تحقيقهوفيما حسب ا التعليمية:امبو  حل

ية: 1.1 التحض  السنة

ال مفتتح ية التحض بالسنة العمل ودات،2001/2002الدراسيةسنةبدأ مج وتركزت

الشعبية حياء و الرفية املناطق خاصة العمومي املرتفعةالقطاع انية الس الكثافة الذات

اص ا القطاع تدخل ا ف ينعدم أو قبلوقد.يصعب بية ال تلّقوا الذين دد ا ن ل امل سبة بلغت

السنة78.8املدرسية خالل  .2013/2014الدراسية%

خاللو  العمومي القطاع ية التحض بالسنة املتعلقة املعطيات تطور التا دول ا ز

ة خ سنوات مس  :ا

عدد تطّور1جدول لاملعطيات: يةالعامة التحض العمومي(لسنة  )القطاع

 2010/2011 2011/2012 2012/20132013/20142014/2015

 2082 2076 2055 2116 2154 املدارس

 2398 2406 2329 2351 2335 فواج

 47152 46551 45351 42934 42060 طفال

) الفتيات  49.1 48.7 48.8 48.1 48.3 )% سب

 2328 2359 2293 2331 2314 املرون 

الفوج كثافة  19.7 19.3 19.5 18.3 18 متوسط

الواحد للمعلم طفال عدد  20.3 20 19.8 18 18.2 معدل
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إ ليصل ة وا بصفة ا انبعا منذ ية تحض ألقسام املحتضنة بتدائية املدارس عدد تطّور

الدراسية2082 السنة خالل سنة362مقابل2014/2015مدرسة املالحظ،2001/2002مدرسة مع

جع س ل الثورة عد ما ة ف تقلص املدارس ذه عدد السنةسقأن من ابتداء شم مح نمو

بـ2013/2014الدراسية تقدر غطية سبة بذلك ال ّ بتدائية.45,6م املدارس عدد مجموع من %  

شارة  اتوتجدر ا ن ب كب تباين وجود إ الصدد قبلبحّق التمتعذا بية ال

والذيناملدرسية ي ابتدا و بالسنة دد ا ن ل امل سبة اوح ت ّقإذ ا ذا نتمتعوا %44.2ب

و بتوس96.8بالقصرن عن%2 تقل سبا الرفي ع الطا ذات الداخلية ات ا جّل لت كما .

ى. الك س وتو الساح الشرط ات ج عكس ع الوط  املعدل

املستوى  يةوع التحض بالسنة خاصة برامج بإعداد بية ال وزارة قامت ردفالنو تطو

حواس وتنمية الّشفوي الّتواصل ع الطفل بجسدههوقدراتهقدرة الّسليم والو ركّية وا ،الّنفسّية

ع ته ش ت إ ماعّيةتقديرباإلضافة ا ياة اا ف نخراط قبللكن.و من املبذولة ود ا رغم

خالل من املرحلة ذه ل الّنو انب با رتقاء أجل من امجالوزارة ال عددت أن إّال ، املنا ر تطو

التدرسائوطر  بيداغوجيةق عة متا ذاياأددون عود و طفال. سبات مك مستوى ع كب تباين إ

ن ل ّ املؤ غ ن املتدخل من العديد قبل من مؤسسات وفتح الشروط كراس ام اح عدم إ لل ا

و  البيداغو التفقد غياب إ خارطةباإلضافة وضوح وعدم اص ا القطاع إ سبة بال خاصة داري

ن والفاعل ن املتدخل مختلف ن ب سيق الت لضعف باإلضافة قسام ذه ل املحتضنة اصة ا املؤسسات

شرةالعملية. ال املوارد عن يةفيؤّمنأما التحض قسام شيط العت ن اصموميالقطاع وا

تلّق  م أ ض يف العمرةمرون الشرحة مع التعامل كيفية نا و ت اماسنوات6-5وا عددا أّن إّال ،

بالقدراملطلوب. الكفاية ذه تتوفرفيه ال م  م

بتدائية: 2.1  املرحلة

والتمدرس لتحاق سب تطورت ته وإجبار التعليم مجانية إقرار بتدائيةبفضل باملرحلة

لاللتحاق الصافية سبة ال سنة99.5فبلغت والبنات.%2013/2014 ن البن ن ب ساوي تطورتبال كما

العمرة بالفئة اصة ا الصافية التمدرس إ11-6سبة لتصل سنة99.0سنة %2013/2014

سنة97.2مقابل بل%2000/2001 ناث و ور الذ ن ب تمي دون تمدرسوذلك سبة تجاوزت

لتبلغ ور الذ سبة ة خ السنوات خالل مقابل99.1الفتيات سنة%99.0 ور للذ %2013/2014. 
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ّل ل مراحله مختلف التعليم مجانية أقرت قد توس أن إ السياق نفس شارة وتجدر

الدراسة سّن م قوقالذين العال عالن أقّره ما مع ملاتناغما عززا و عليهنّصتسان

املادة من الثانية الطفل28الفقرة قوق الدولية تفاقية امن ف اقتصرت التعليمال ع املجانية

ي املنظومة.بتدا اكتفت املقابل و عشرة السادسة إ السادسة سن من جبارة أقرت كما

التعليم  ة جبار ذه بحصر فقط.الدولية ي  بتدا

بية ال وزارة انية م ثلث ي بتدا للتعليم املرصودة انية امل تمثل نفاق و ل التمو باب و

ا33.2(2013لسنة م ا94.4خصصت%) م و% التصّرف التنمية.5.6لنفقات لنفقات فقط %

ال املوارد ع التنمية انية م عتمد يفسرضعفعامةو مما فحسب ذهللدولة املباشرة ثمارات س

لسنة املرصودة عتمادات سبة بلغت وقد التعليمية. حوا2013املرحلة جملة%37الغرض من

والصيانة د للتع املخصصة فيع.عتمادات وال الدراسة ظروف ن تحس إ بية ال وزارة سعت كما

التلميذ لفة التوجه ذا ل يجة ن فارتفعت بتدائية املرحلة مستوى ثمارا واس تصرفا النفقات

املرحلة ذه بـالالواحد سنةادينار 550مقابل2013سنةادينار 1270تقدر الواحد للتلميذ

بتدائية.2002 باملرحلة املتعلقة الكمية املعطيات مختلف تطور التا دول ا ن ب  :و

عدد تطور2جدول للاملعطيات: بتدائيةالعامة  مرحلة

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 4565 4544 4523 4523 4518 املدارس

 47543 47423 46534 46320 45471 الفصول 

 1066493 1049177 1029559 1014836 1003017 التالميذ

) الفتيات  48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 )% سب

 63303 62484 59786 58833 57349 املدرسون 

الواحدة باملدرسة التالميذ عدد  234 231 228 224 222 معدل

الفصل كثافة  22.4 22.1 22.1 21.9 22.1 متوسط

التالميذ من معلم ل ب  16.8 16.8 17.2 17.2 17.5 نص
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املرحلة دت ش وقد نهبتدائيةذا يب ما و و ة خ السنوات خالل التدرج سب تحسنا

: التا دول  ا

بتدائية:3عددجدول للمرحلة التدرج سب  تطّور

  
2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

 مرتقون 

 90,0 90,4 89,7 89,9 فتيان

 93,9 94,1 93,4 93,6 فتيات

 91,9 92,2 91,5 91,7 مجموع

 راسبون 

 8,8 8,3 9,2 9 فتيان

 5,3 5,1 5,7 5,6 فتيات

 7,1 6,7 7,5 7,3 مجموع

 منقطعون 

 1,2 1,3 1,1 1,1 فتيان

 0,8 0,8 0,9 0,8 فتيات

 1,0 1,1 1,0 1,0 محموع

ة الف خالل رتقاء سب وظ امل التحسن السابق دول ا ز ع2015-2010ي انه إال

ت وي ا اتواصلاملستوى ا بامليلعض مقارنة منخفضة نهالوطعدلسب يب ما و و ،

التا ي البيا الرسم   : بوضوح
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برامجواملساواةأيبدملاتكرسو  وضع تم ةنصاف ولو ذات املدارس لفائدة للتدخل خاصة

ا م وخاصة ة الضرور واملرافقة حاطة بآليات ا وتدعيم ة بو الوسطال جتما العمل خاليا

نفس تم كما ، لألطفالطار املدر املالئمة الظروف مثلذويتوف التعليم بحق للتمتع عاقة

امل من م نغ متعلم خاللالسيما عددن فبلغ م لفائد النوعية عة واملتا للدعم ساعات متخصيص

السنة خالل بتدائية  .اتلميذ3000حوا2013/2014الدراسيةباملدارس

85,3 

85,9 

87,7 

87,7 

88,4 

88,9 

90,0 

90,1 

90,3 

91,1 

91,2 

91,5 

91,5 

91,8 

92,2 

92,2 

92,2 

92,3 

92,6 

92,6 

93,8 

93,8 

94,9 

95,2 

96,5 

96,5 

96,7 

 القصرن

وان  الق

ن  تطاو

دية  امل

د بوز  سيدي

 2صفاقس

ن  مدن

 سليانة

س  قا

 1صفاقس

 قب

 زغوان

 وط

ست  امل

ة  جندو

 توزر

 سوسة

 باجة

اف  ال

 قفصة

رت  ب

 نابل

 1توس

ة  منو

انة  ار

عروس  بن

 2توس

عدد ي بيا بتدائية: 1رسم باملرحلة رتقاء  سب
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ع النقائص من العديد و ش ا أ شارة تجدر بتدائية باملدارس املادية املوارد باب و

التعليمية. والوسائل ة بو ال ات والتج واملرافق التحتية ية الب عددمستوى د ش منو ام

عدامه ا أو للشراب الصا باملاء ّود ال ات صعو ة بو ال  .املؤسسات

الثانوي:املرحلة  3.1 والتعليم  عدادية

الثانوي والتعليم عدادية للمرحلة املخصصة انية امل بية61تمّثل ال وزارة انية م من %

و94.3(2013لسنة تصرف نفقات ا م تنمية)%5.7 نفقات امة.% مجموعة التدخل ا سنو تّم و

املؤسسات قصدمن ة بو والصيانة.ال د التع برنامج ضمن ا  عصرن

خالل وظا م تطورا الثانوي والتعليم عدادية املرحلة الواحد التلميذ لفة دت وش ذا

ةالعشرسنوات بلغتإذخ وقد مرات ثالث حوا سنة2126ارتفعت للتلميذ670مقابل2013د د

سنة  .2002الواحد

التمدرس سب دت العمرةش للفئة بلغت18-12الصافية إذ مستمّرا، تطّورا %80.6سنة

الدراسّية السنة سنة71.4مقابل2013/2014خالل %1999 

املعطيات تطور التا دول ا ز الثانوي:الكميةو والتعليم العام عدادي مرحلة  مستوى

للمرحلةتطّور:4عددجدول العامة الثانوي املعطيات والتعليم  عدادية

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 1403 1392 1386 1377 1366 املؤسسات

 34929 35390 35709 35961 36005 الفصول 

 876711 887445 908600 922458 936398 التالميذ
 74283 74193 73490 72895 72454 املدرسون 

الواحدةمعدل باملدرسة التالميذ  625 638 656 670 685 عدد

الفصل كثافة  25.1 25.1 25.4 25.7 26 متوسط
للم التالميذ عدد  11.8 12 12.4 12.7 12.9 الواحددرسمعدل
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الدراسية السنة دت مدارس2007/2008ش ل تحو خالل من التق عدادي التعليم إرساء

) تقنية إعداديات إ ن من88امل عة السا السنة اية املرحلة ذه إ التوجيه تم و مؤسسة).

" سا التلميذالتعليم رغبة حسب ناوذلك و ت التلميذ ن و ت إ التعليم ذا دف و تقنيا".

إ باإلضافة دمات وا والبناء الصناعة ى الك نية امل املجاالت أحد الت مؤ وإكسابه وتطبيقيا

الحقة. مرحلة م ن و ت عة ملتا له ّ يؤ أن شأنه من بما جتماعية، واملواد والعلوم اللغات ن و ت

التق عدادي إ التوجيه سبة لغت سنة4.2و فقط ذه.%2014/2015 أن إ شارة وتجدر

منذ مستمّر انخفاض سبة من2008/2009ال له رسم ما مع املسلك ذا واقع مالءمة لعدم نظرا

امل ن و الت بمراكز لتحاق من التق التعليم من ن املتخرج ن تمك ا سنوّ تّم و وغايات. داف أ

لتحا أو نية امل الكفاءة ادة ش الثانوي.مستوى بالتعليم  ق

نعو  مرحلت ع التوجيه يتّم الثانوي التعليم حيث،مستوى ثانوي و السنة اية و

أحد التالميذ عةيختار ر دمات،املسالك وا قتصاد العلوم، داب، ) الراضة ا إل وتردف

السن اية والثانية والراضة) عالمّية شعبتكنولوجيا سبع إ التالميذ يتوّجه حيث ثانوي الثانية ة

الراضيات و شعب ثالث إ يتفّرع الذي العلوم مسلك ناء باست واحدة شعبة مسلك ّل يوافق

التقنية... والعلوم ية التجر  والعلوم

إ التوجيه سب التزال حيث أساسيا مشغال الثانوي التعليم مستوى التوجيه عملية تبقى

ذات العاليةالشعب شغيلية والتقنية)ال مأمول.ضعيفة(العلمية و ما  مقابل

النموذجية د واملعا عدادية املدارس عدد وظا م ارتفاعا ة خ السنوات دت نظرا ش

س و تطلعاته. ومواكبة العصر ات متغ مع يتالءم بما م و وت ن املتفوق التالميذ تحف ا مي أل

الواليات.ا جميع ا عميم إ مستارتفعوقدلوزارة ا خالل النموذجية عداديات يعاب اس طاقة

من ة خ .متعّلم10155إ7050سنوات ب2014/2015سنة تقدر نمو سبة ب بلغ%44ـــأي ن ح .

النموذجية د املعا بـ15عدد تقدر جملية يعاب اس بطاقة دا  .متعلما9882مع
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ا الور البا امتحان للنجاح الوطنية سبة ال ن2011/2012سنة%57.5بلغت ب تراوحت وقد

ة%43.1و2بصفاقس73.7% حاد)بجندو وي ج ارتفعت.(تفاوت وقد الوطنيةسبالذا لنجاحلة

سنة ا الور البا إ2012/2013امتحان  .%59.3لتصل

  

43,1 
43,8 

46,5 
46,6 

48,4 
50,2 
50,3 

51,0 
51,3 

51,9 
53,7 

55,6 
56,3 

57,5 
57,5 
57,6 

59,4 
59,9 
60,1 

61,0 
63,6 

64,5 
64,8 
64,8
64,8 

72,0 
73,7 

ة  جندو

 قفصة

اف  ال

ن  تطاو

 القصرن

 سليانة

 باجة

ة  منو

وان  الق

 قب

 زغوان

د بوز  سيدي

س  قا

 توزر

 وط

رت  ب

انة  ار

 2توس

عروس  بن

ست  امل

ن  مدن

 1توس

دية  امل

 سوسة

 نابل

 1صفاقس

   2صفاقس

عدد ي بيا ا: 2رسم الور الب النجاح  (%)سبة
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أفضل أن ي البيا الرسم ن العلميةيب الشعب و الراضة شعبة ا تحقيق يتّم ،النتائج

دمات. وا قتصاد و دبية الشعب س ضعف  مقابل

اص 4.1 ا  التعليم
ّ سا التعليم من و املرحلة املا القرن نات ثمان منتصف اّص ا التعليم ان

ستقطب بتدائّية)، املدرسة الدراسّيةتلميذا6295(أي السنة ما1986– 1985(إحصائيات أي ،(

ته ع0,51س ن موّزع بتدائّية، باملرحلة ن ل ّ امل التالميذ جملة من ذلك%16 ومنذ مدرسة،

مطّردا نمّوا ّي بتدا اّص ا التعليم قطاُع ل ّ خ، املرحلةالتار ذه ن املتعلم سبة بلغت 4.5حيث

سنة   .2013/2014باملائة

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

 رياضة علوم اإلعالمية علوم تقنية اقتصاد وتصرف علوم تجريبية رياضيات آداب

60,3 

78,1 
73,8 70,8 

63,4 

77,0 

98,1 

60,3 

81,4 
73,077,8 

74,5 
69,4 

96,9 

49,9 

67,4 

57,5 57,3 59,2 
52,9 

91,0 

عدد ي بيا الشعبةتطور: 3رسم حسب ا الور البا  (%)نتائج

2010 2011 2012
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اصة ا باملؤسسات بتدائية املرحلة معطيات تطور التا دول ا ز  :و

للمرحلةتطّور:5عددجدول العامة اص)املعطيات ا (التعليم  بتدائية

 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 
 191 155 128 109 املدارس

 1946 1598 1345 1158 الفصول 

 40043 33732 28875 24953 التالميذ

 3351 2667 2198 1893 املدرسون 

الواحدة باملدرسة التالميذ عدد  210 218 226 229 معدل

الفصل كثافة  20,6 21,1 21,5 21,5 متوسط

الواحد للمدرس التالميذ عدد  11.9 12,6 13,1 13,1 معدل

بتدائية باملرحلة اص ا التعليم لتطور املفسرة الدوافع ياةأوترجع ا مالءمة إ ساسا

لألبناء جّيد ن و ت عن البحث وإ ضرّي ا الوسط العائلة ش ع لظروف املؤّسسات ذه املدرسّية

املبك للزمنروالتمّدرس املؤسسات ذه ل املدر الزمن مالءمة وإ واملرافقة عة املتا آليات توفر وكذلك

ياة ا وإيقاع  .جتما

عن اصتعليمالواقعأما الثانوي ا والتعليم عدادية سبةفباملرحلة بال ال ا تماما يخالف

ا بتدائيةإ امل،ملرحلة عض نا ن است ةفإن بو ال الؤسسات وء ال نايبقى املتعلم ع حصرا

ا يلمحقواستوفالذين املبال املعطيات بقيت وقد العمومية. املؤسساتتعلقةاملؤسسات ذه

اصة :ا التا دول ا زه ي ما و و ة خ السنوات استقرارخالل  شبه

للمرحلةتطّور:6عددجدول العامة الثانوي املعطيات والتعليم  عدادية
اص) ا  (التعليم

 2010/20112011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 326 312 299 289 291 املؤسسات

 3181 3109 2925 2725 2704 الفصول 
 69235 70242 63784 57486 54914 التالميذ

) الفتيات  34.6 35.3 35.2 35 35.3 )% سب
 10164 9666 9271 8819 9246 املدرسون 

الفصل كثافة  21.8 22.6 21.8 21.1 20.3 متوسط
الواحد باملدرس التالميذ عدد  6.8 7.3 6.9 6.5 5.9 معدل

الواحدةمعدل باملؤسسة التالميذ  212 225 213 199 188.7 عدد
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مالذا ظّل و ودة ا مقومات سط أ يفتقرإ ول ن بمنوال خاص قطاع وجود تج ست نا ومن

التعليم ينافس عالية جودة ذو ي والثا شال ان قطاع بأنه وصف و العمومي التعليم عن ن للمنقطع

يوّفر  ملا نحوه ن املتعلم من ألفواج جماعية رة يجة ن واستمراره بقائه ّدد و رفاهالعمومي من ه
ّ ح اص ا القطاع ثمار س رة ال ذه عت وقد العمومّية. املدرسة مع باملقارنة بيداغو

من حشود لفائدة دمات ا متواضع عمومي نظام ن: نظام إ باالنقسام ّددا م بالدنا التعليم صار

محظوظة أقلّية لفائدة دمات ا رفيع خاص ونظام الفقراء ن ناملتعّلم النظام ذين تواجد إّن .

سّية التو البالد ا فاخرت ما ا كث ال ة ّ ور م ا مدرسة ان أر يقّوض أن شأنه من ما بي بالالتوازن

أعضائه. عاضد و املجتمع تماسك ّدد  و

و  .2 تاجات الياتست  ش

ة بو ال املنظومة زالت املبذولة،ال املتظافرة ود ا جميع النقائص،رغم عديد من و ش

ال نات حاجةأوال جذريأت عالج إ بكيدة باطرادعميقةالفجوةالس تتوّسع نال ب

و  سية التو املدرسة ينواقع املبد ا .مشروع اجتما مصعد بما املدرسة دور عّطل إّنمّما

وال والتقدم التعلي ادي النجاح ن ب العالقة أدّ تراجع جتما عالقةر تصدع إ ى

إ و املعرفة و ة بو ال باملؤسسة والغشوز بر املتعلم العنف كتفاقم املستجدة ر الظوا عض

ب ّ س املؤّس وال ةداخل بو ال سارعة.سات امل ات للتغي بوي ال النظام مواكبة ضعف م سا كما

نفور خصوصا التو واملجتمع عموما العالم ا د ش ال واملتالحقة العميقة والتحوالت

قتصادية العوامل من العديد جانب إ ذا الدراسة. مقاعد من ةالتالميذ سر و جتماعية و

لتواصل سا رئ با س عد ال الدراوالنفسية عن املبكر نقطاع و املدر الفشل رة دونظا سة

ياة، ا ك مع ة ملجا الضرورة الكفايات ساب ّاك التواح ع نقطاع سبة بلغت

والثانوي عدادي و ي و1.1بتدا و%9.4 جوان%12.7 %2013. 

1.2 : البيداغو  املجال

ية: 1.1.2 التحض  املرحلة

اليات ش ّم أ لةتتمّثل ّ الامل املرحلة تحّققذه ةقاصداملمختلفعرقل املطلو

ن املتدخل تقيد عدم ّية التحض السنة يةمن تي وال القانونية بالنصوص املرحلة ذه

ات ومحتو بالفضاء يتعلق فيما الباب ذا بية ال وزارة عن ونوعيةالصادرة ن و ن.الت املر
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سنة ية التحض قسام إحداث امجتب2001/2002فمنذ ال مون يح ال ن املتدّخل عض أّن ن ّ

الطفل يحتاجه وما املدرسية قبل بية ال خصوصيات ترا وال بية ال وزارة ا أعّد ال الرسمية

املرحلة. ذلكتلك وطر من امج ال أدّ ائعدد مما التدرس سباتق مك كب تباين ا ى

ع وأثرسلبا املجال ذا املضافةطفال الالقيمة من ذهاملنتظرة وتفاقمت ية. التحض سنة

ذا املتعلق الشروط كراس ام اح مستوى ع ل امل نفالت ضوء الثورة عد رة الظا

البيداغو التفقد لغياب ان وقد ن. ل ّ املؤ غ من العديد قبل من مؤسسات وفتح املجال

القطاعو  إ سبة بال خاصة اصةداري ا املؤسسات خارطة وضوح وعدم اص اضنةا ا

ية التحض نمنلألقسام سي الرئ ن املتدخل ن ب سيق الت ضعف ا باإلضافة ة أخرىج ة ج من

املؤسساتسلباأثرمّما من الكث ام ال عدم أن كما املجال. ذا املسداة دمات ا جودة ع

اصة اضنةا ّيةا التحض قبلللسنة بية لل املرسومة داف ااملباأل ّن وت استجابةدرسية

نجاعةمل من التقليص م أس صرح ل ش والكتابة القراءة م منظور بتعليم ولياء طالبة

بوي. ال  املردود

بتدائية: 2.1.2  املرحلة

التعليمية ة بو ال العملية مردودية مستوى ع ملموس ضعف من بتدائية املرحلة و ش

الدراسيةضعفستدعموما. امج لل أكيدة مراجعة ن املتعلم لدى ل امل التحصيل مستوى سسمسف

سا ن و وطر والت ن للمدرس التقييمائواملستمر ونظام ن املدرس انتداب وطرقة التدرس ق

املعتمدة التعليمية الوسائل إ ازاليماالإضافة والياتقليديعض املرونة إ رايفتقد

صوصية ا م واحتياجا التالميذ لدى التعّلم ساق أ  .اختالف

والتعليماملرحلة  3.1.2  الثانوي:عدادية

ما املرحلة، ذه بوضوح، ّ ويتج ةمنهش بو ال يتعّلقاملنظومة يك خلل من

والتعليمباجماال املدرسة قبل ما (مرحلة التعليمية املراحل مختلف ن ب امل والت ابط ال ضعف

،( ام وا والثانوي إإذسا عليمية مرحلة من نتقال جمة ات صعو التالميذ عرف

ضعفأ ب س و التمفصلخرى املراحل مختلف ن الوضعحدودب مع للتأقلم التالميذ استعداد

ديد. ا بوي ذلكال إ والتعلماتينضاف املدرسة املواد ة وك الدراسة ساعات ملفو .ثقل عد

ا شائ ملفا املدر املرحلةالزمن يطرحهذه الياتملا إش منمن شعبة ةم اختاللج

صالح وأسابيع واملغلقة املفتوحة سابيع ن ب الدرا الوقت در وال الثالثيات ن ب .التوازن
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كثافة إ بالنظر عّقدا الوضع ماليزداد وعدم املدرسية امج اءال ام يخّص الذي التعّلم لزمن

لزمن الدراسيةواعتبارا صص  .ا

ف تصال و املعلومات تكنولوجيات إدماج باب اأما مي أ تحديثرغم امللموس ا وأثر

مجال املبذول ود املج ورغم ة بو ال أل تجديدالاملنظومة املوجودةالدوري ب واس ا سطول

عدد ادة والز ة بو ال قصد اباملؤسسات التعليمية املراحل عددبجميع املتعلق باملؤشر رتقاء

ة بو ال للشبكة التالميذ ل نفاذ وضمان الواحد اسوب ل داخل التالميذ من ونية لك

زال ما ة بو ال التعليماملؤسسة منا تصال و املعلومات تكنولوجيات إدماج سبة ضعف

وملموسا.والتعّلم را إظا باالضافة لذا التوجيمش سب والشعبضعف املسالك إ ه

و  العالية شغيلية ال القدرة ذات والتكنولوجية والتقنية االعلمية نتفاو وداتب مج رغم ات ا

الباب. ذا املبذولة  الوزارة

شرة: 2.2 ال املوارد  مجال

التحض 1.2.2  ية:السنة

اص وا العمومي ن القطاع ية تحض ألقسام اضنة ا املؤسسات جّل و قلةش من

بتدائية املدارس مستوى فع املجال. ذا نة وَّ امل املعّلمونالعموميةطارات ّمة امل ذه يقوم

ة العمر الشرحة مع التعامل كيفية نا و ت م تلّق ض يف تمّلكسنوات6-5الذين ع م ومساعد

السنة من شود امل دف ال لتحقيق ة الضرور يةالكفايات رافق،التحض الذي س ال النجاح ورغم

ذا املرسوم دف ال إ للوصول ال طو الطرق مازال املرحلة ذه بمري اص ا ن و الت برنامج

نقل حركة به س ما إ باإلضافة الثورة عد املجاالت ل ن و الت سق تراجع ضوء خاصة الباب

إ وء من حيان عض ن نّواباملر أو ن ّون مت غ ن ةمدّرس املطلو الكفاءة م  .عوز

بتدائية: 2.2.2  املرحلة

يل منظومةتم غياب ضوء خاصة ن املدرس لفائدة املقدم والتوجيه التأط مستوى ع ضعف

ن و الت ومحدودية التدرس نة م ممارسة للمستجدين املقدم سا ن و بالت ع املستمروطنية

أحيانا أدى مما القطاع ن ماسيةللمزاول وا الدافعية وفتور افية ح و رفية ا ضعف عندإ

وء وال ن املدرس انتداب آليات مستوى املالحظ رتجال و الضبابية ضوء خاصة ن املدرس عض

النيابات ايدبلا امل ل مالتعو ةعل كث انحدارالسنوات خاصةأحيان م سا مما ة خ

عموما، ن املدرس أداء الفجوةأيضاأدىمّمامستوى ساع وا ة بو ال املؤسسات ن ب التفاوت تزايد إ
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والنتائج داء مستوى ا ببي أقدميةس سنوات م ل والذين ة ا ذوي ن املدرس استقرار عدم

التدرس،  امة

الثانوي:املرحلة  3.2.2 والتعليم  عدادية

وقد بتدائية باملرحلة ة شر ال املوارد تواجه ال العراقيل نفس عدادية املرحلة د ونيش

امل خاصة ة ا ذوي ن استقراراملدرس عدم ا م ةناطقأ حضرّ غ  .املصّنفة

املادية: 3.2 املوارد  مجال

ية: 1.3.2 التحض  املرحلة

املرحلة د ّيةش وال ة بو ال توّفرالظروف عدم تتمثل اليات ش من العديد ية التحض

ا الفضاءات من العديد داخل ةاضنةاملالئمة بو ال ات التج نقص مع ّية، التحض للسنة

قبل بية ال متطلبات مع ا مالءم وعدم ا اصة  .درسيةاملا

بتدائية: 2.3.2  املرحلة

سم ةت بو ال املؤسسات التحتية ية الب اء با عموما املرحلة الوسائلو ذه تقادم

ات للتج الالزمة ماية ا وغياب ة بو أساسإذاال ونا م املدر الفضاء وناتيعت م من ا

بّية وال التالتعليم التعليمية العملية إلنجاح الالزمة ة الضرور بالشروط العضوي علميةالرتباطه

الباب ذا و ة. بو ال املؤسسة شرافداخل سلط خاصةس عناية إيالء بالفضاءع

وظروف التأط مؤشرات ن تحس ع العمل ومواصلة وظائفه أداء ع قادرا وجعله املدر

خال من باملدارس والبيداغو داري لإلطار العمل بمناخ رتقاء جانب إ والعمل لالدراسة

املدرسية املطاعم ودعم التفقديات وصيانة ن املعلم وقاعات املديرن اتب مل التدر التعميم

املدرسية. لة نوعية ن وتحس املنتفعة بتدائية املدارس شبكة  وتوسيع

الثانوي  3.3.2 والتعليم عدادية  :املرحلة

املرحلة ذه املؤّسسات ةالتعليميةللوسائلتفتقرجّل يتعّلقالضرورّ فيما إدماجبخاّصة

إتكنولوجيات لة مؤ غ بذلك ون وت تصال و املعرفةلدخولااملعلومات امجتمع ،واقتصاد

تإباإلضافة املب ة بو ال دمات ا ي داتتد ع و املدرسية لة حيث من وخاصة املدرسية

ح و واملطاعم تات املب بوصيانة جتماعية و النفسية ناطة إاملتعّلم م أغل ت ي والذي ن املقيم

الدخل. محدودة والعائالت الرفية وساط و الداخلية  املناطق
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واملساندة 4.2 القيادة  مجال

أدا حادا قصورا ة بو ال املنظومة د متعددة:ش أصعدة ع ات ع و  ا

ل  نظرا بوي ال املناخ املنظومةارتباك واملتدخلة الفاعلة طراف ن ب التوترات ة وت تصاعد

وار ا آليات ر تطو من جعل مما الثورة عد ما ة ف خاصة وار ا ثقافة وضعف ة بو ال

ووضع عالم سيق الوسطاوالت شاور وال وار ا منابر مية بأ س التحس ملزد اتيجية س

ة م ضرورة وجباملدر ؛و سي ال شاركّية مقارة  اعتماد

التعليمية  العملية ونات م بمختلف تتعلق ة وا اتيجية اس رؤى  ؛غياب

وطنّيةغياب  علميةمرجعّية ومؤشرات معاي إ ند س  ؛للتقييم

إرساء 
ّ و ع بوي ال الشأن سي عحدودالالمركزة املدر التعليم قيادة نظام نجاعة

واملحاملست وي ا ن  ؛و

وي ضعف  ا املستوى اتي س التخطيط وثقافة حصائية  ؛الثقافة

بويارتباك  ال الشأن إدارة مستوى ومحليا؛ع ا و وج  وطنيا

امللفات  مختلف إلنجاز مرجعية وأدلة جودة معاي إ التدقيقفتقار ثقافة وضعف

املؤّسسات؛  مختلف

منظو   مندمجةغياب معلوماتية وفّعالةمة  .ناجعة

II. اتيجية س ات التوج  تحديد

ة .1 الف خالل بية ال لقطاع العامة ات  2020-2016التوج

املبادئ إ بية ال لقطاع العامة ات التوج ند دستورس ا كرس ال ديدساسية ا س تو

املواثيق أيضا ا أكد ال املبادئ وإ ن املتعلم ميع افئة املت الفرص ن تأم ع تؤكد وال

مستقبلية الدولية، شرافية اس ة رؤ من اتيجية س ات التوج ذه سانّيةوتنطلق التنمية ا قوام

املدرسة م س ّ ح الفاعلة املواطنة ع ته وتر التللمتعّلم خاللتحقيق من قتصادية رفعالنمية

رامجهمن و ه ومنا وممارساته التعليم ئةجودة ب للتعلّ ضمن ومعززة ومحفزة جاذبة معليمية

بداع منو والعشرن ادي ا القرن كفايات من عالّية درجة ساب اك من املتعّلم يمّكن ما و ة ج من

والعال ّ املح املجتمع داخل ندماج من ّمكنه و ثانّية ة منففي .ج أض والتطورات التحوالت ظل
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تدر تمش واعتماد اتيجية س ات التوج بلور إعادة شانظرةتقودهالضروري سمس ت رافية

مختلف ن ب يجابية والتفاعلية شاركية ال ا شعار تصاعدية منظومية مقارة وفقا بالشمولية

جتماعية. العدالة تحقيق إ التو باملجتمع وتتجه بوي ال قل ا ن  الفاعل

ات التوج ا عل ب ت ال ى الك ة بو ال يارات وا العامة املبادئ م أ اتيجيةوتتمّثل س

: ي فيما املقبلة ة  للف

حق  ميعالتعليمضمان ل ّيد  ؛ا

جودة  تحقق نوعية نقلة لضمان ةعالّية بو ال ن بلمنظومة املجاالت؛تحس ل  داء

واملناطق  املؤسسات ن ب الفوارق وتقليص الفرص افؤ وت نصاف و املساواة  ؛ضمان

املدرسة  ن ب العالقة اتوطيد استجاب وضمان ا املجتمع؛ومحيط  ات

وي  وا الوط املستوى ع املنظومة سي وحسن بوي ال القطاع الرشيدة وكمة ا

 واملح

ة الف خالل بية ال لقطاع اتيجية س ات التوج م أ تتمحور الباب ذا 2020-2016و

: ي ما  حول

املدر  التعليم نظام جودة ن اتوأدائهتحس املستو افة فاعليتهمعع  :ضمان

املبذولة  ود ا أجلمواصلة يةمن التحض السنة اعميم اجبار اقرار خالل رتقاءو من

اف وت نصاف مبدأ يجسم شأنه أن من بما املدر قبل التعليم رامج و الفرصؤ بمنا

الوسط طفال ن ضري نب وا  ؛الرفي

ر  قيمتطو وترسيخ الوط س ا دعم مجال خاصة ا وإثرا التعليمية امج ةنطاو امل ال

مع واملبادرة والتطوع ن امل ثقافة عزز وناتو م ملختلف ودة ل وطنية مرجعيات ضبط

التدرس وأنماط املدر والزمن املدرسية والكتب امج (ال البيداغوجية العملية

ا...) ا  ؛ومقار

ودة؛مراجعة  ا لتحقيق مدخال الوطنّية متحانات ة ووت املعتمدة التقييم  نظم

حرفّية  شرةدعم ال املوارد عزز منافة نخالل و رساالت وتطو واملستمر

ا نلياتدعمبمامحتو مالئمةوتثم انتداب طرق وارساء عة أماممعاملتا فاق فتح

ن تو  املدرس مسلك خاصإحداث مو ظروف الئم و م اجا طارستجيب دعم ومزد

شري ةاملشرفال بو ال املؤسسات  ؛ع
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ا  تج و ة بو ال للمؤسسات ساسية ية الب ر تطو خالل من الدراسة ظروف ن تحس

وإيالءأساسابالتعاون ي املد املجتمع ونات م و املحلية ماعات ا يئة عنصر مع  والصيانة ال

املؤسسات ديمومة ع للمحافظة خاصة عناية باملؤسساتع عمل العادية ات التج دعم

ة بو اال ض عو باإل و النائية دودية ا الرفية بتدائية باملدارس العملخاصة إ ضافة

ن تحس تات قامة ظروف ع ودعم باملب دارسامل شبكة توسيع و املدرسية املطاعم املدرسية

ن املنتفعة بتدائية النقل وتحس ن لتحس املعنية السلط مع سيق والت ن للمنتفع دمات ا

ستوجباملدر نمّما املنتم للتالميذ منح توف إ إضافة املدرسية دمات ل ديوان عث

و ال ا أسرضعيفة اتب جتما العمل خاليا خارطة توسيع إ  صغاء. وم

ياة إثراء  شطةاملدرسية ا باأل عتناء رو تطو مع ة بو ال باملؤسسات والراضية الثقافية

عميق و للتلميذ أمثل توازن إيجاد ا لدور نظرا املجال املعتمدة امج وال شطة

ار  بت و البذل ع ية املب ماعية ا ياة ا شركه و به موا وصقل نه و لت ذاأحسن و

يجع ا؛ما م أمرا املدرسية دمات ل ديوان إحداث  ل

الوظائف  ن ودعمتحس ام والبيداغووامل واملا داري سي ال مجاالت الالمركزة

التقييم ثقافة ر تطو مع املدر التعليم نظام لقيادة مندمج إعالم نظام بإرساء ع سر وال

وتنمية سواملساءلة والتخطيط شراف س  ؛اتيثقافة

تصال املعلومات لتكنولوجيات أمثل توظيف تحقيق  ومواصلة املنا  و ة بو  تج ال

ة املؤسسات بو ات ال ط عالمية بالتج ة املؤسسات ور بو نات شبكة ال ن ن  وتحس

الرط نوعية ومواصلة التدفق ذات وحدات ديدة التكنولوجيات إدماج العا  للمعلومات ا

تصال امل والتعلمالتعليم و ميع رق حّل توف ع نوالعمل بويتعّلم ال طار و

التعليمية املراحل منحسب يمكن إبما ااملرور باعتبار الرقمية بية ال مشروع تحقيق

منه؛ مناص ال اتي اس  خيارا

ا مع متفاعلة مدرسة إرساء  التعلماتمحيط شبكة توسيع خالل من جتما و قتصادي

ديدة. ا العمل وأنماط املحدثة ن عتبارامل ن ع يأخذ بما والشعب واملسالك
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املعتمدة .2 امج وال والسياسات والنوعية الكمية  :داف

ضرورة املقبل التنموي املخطط ة ف خالل ة بو ال للمنظومة النوعية صالحات ةإن ّ م

ذه نجاح يبقى و ا يل وتأ ا شغيل قابلية ن وتحس شرة ال املوارد بمبدأصالحاتلتنمية ام ل ن ر

ال ى الك ختيارات و بالثوابت املساس كضماتأّسستعدم املنظومة ا ميععل ل التعليم ق ا ن

تق ية من واعتماد بوي وال التعلي البعدين ن ب املوازنة وتجسيم الفرص افؤ ت ويتوتحقيق ال

بية ال قطاع ونات م مختلف انخراط يحقق للقطاع تنموي مخطط إطار واملرحلية والتدرج والتعمق

ة. بو ال املنظومة  مسارإصالح

ات التوج ةتتفرع للف اتيجية حسب2020-2016س عامة داف أ إ بية ال قطاع

: التا  املجاالت

1.2 : البيداغو  املجال

رامجه 1.1.2 و ه بمنا رتقاء و املدر قبل التعليم عميم ول: دف  ال

و  املتوازنة الطفل صية إنماء ية التحض السنة به تقوم الذي ادّي الر للدور صقلنظرا

ية التحض السنة عميم استكمال ع العمل يجب ساسية التعّلمات من وتمكينه اقدراته ر وتطو

ا اقراراجبار ع  وذلك

دف 2.1.2 ر ال تطو ي: املالثا سبات مك نمستوى التعلماتتعّلم د  وتجو

امل سبات مك ر تطو ع العمل من البد ودة ا ان ر نلكسب منتعّلم التعلمات جودة ودعم

ات املقار ر وتطو التدرس طرق ا اضافة املدرسية والكتب امج وال باملنا رتقاء خالل

رص وا لالبيداغوجية تجا دون الدولية، املعاي مستوى إ به رتقاء و اللغات تدرس د تجو ع

تقييم منظومة ك ب التقييم نظام النظر اعادة مية ذاأ وجدواه التقييم نجاعة تضمن جديدة ية

وترسيخ التم ثقافة دعم مزد ا عداديةااضافة باملدارس التدرس نظام ر تطو خالل من

النموذجية. د  واملعا

نصاف 3.1.2 و الفرص افؤ ت مبدأ تحقيق الثالث: دف  ال

ن مجال اتيجية اس ضبط ن يتع نصاف مبدأ ة بو ال املنظومة تجسم نأح ساسي

عليمية ئة ب ن تأم وضمان العادية املدارس صوصية ا حتياجات ذوي طفال إدماج ما أول
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املجا أما اذبة. ا املدارس وم مف إ الدامجة املدارس وم مف من نتقال ثم م لفائد يدامجة الثا ل

و النظرفيه وإعادة تقييمه وضرورة ة بو ال ة ولو ذات املدارس برنامج و  .لياتهآف

للتلميذ 4.1.2 ية ف وال التثقيفية شطة ع نو ب املدرسية ياة ا إثراء ع: الرا دف ال

ا مجاال  وتوسيع

من امة ة رك ة بو ال املؤسسات املدرسية ياة ا نجاح ةعد بو ال باملنظومة الر ائز ر

سيق والت عالم و التواصل آليات دعم و واملحيط املدرسة ن ب الشراكة دعم من البد ا،لذا ر وتطو

فعلية مراجعة من البد كما والسياسية, بية املذ التجاذبات ل عن ة بو ال املؤسسة يحيد ميثاق ضوء

و  التعليم ن ب يوّفق بما املدر العملللزمن ر تطو غاية ود ا تكثيف ومزد فيه وال التثقيف

واملبادرة التطوع ثقافة لتنمية املدارس التطو والعمل فيه وال التثقيف ميادين ي معيا ا

الستكشاف املة مت خطة وضع مع التعليم من املبكرة املراحل منذ الناشئة لدى ما ا والعمل

امن ال ب واملوا اةالطاقات  وتأط

العلمية 5.1.2 الشعب وإ التق عدادي إ التوجيه دعم امس: ا دف ال

والتكنولوجية  والتقنية

مع تناغم ة شر ال املوارد تنمية منظومات ببقية ا ترابط ة بو ال املنظومة تحكم ح

وا التق باإلعدادي خاصة جديدة اتيجية اس ضبط ن يتع الشغل سوق إحداثحاجيات النظر عادة

نية وم تكنولوجية ا الور با إ يف وم تكنولو العملمسلك وأنماط املستحدثة ن امل مع يتالءم

ديدة ضبطا طرق عن املرتفعة شغيلية ال ذات والتقنية العلمية الشعب نحو التوجيه دفع مع ،

ام وا املدر عالم و التوجيه منظومة ر لتطو اتيجية سلكاس عزز عالمو شاري مس

 والتوجيه

الدراسة 6.1.2 املبكرعن نقطاع و املدر للفشل التصّدي السادس: دف  ال

سرب أسبابتنحصر  العوامل ال من ن نوع النواقص،املدر جملة و داخلية عوامل

والعالج الوقاية ع ا أثر من ّد ا مكن و للتحديد قابلة جوانب و ة بو ال املنظومة مثلصلب

املتعلم ن ب ة املصا يكفل بما ة بو ال للمؤسسات الداخلية نظمة و التأدي النظام مراجعة

الوسطوامل جتما العمل ر وتطو بالفشل ددين للم ومادي بيداغو دعم تقديم ومواصلة درسة

ات صعو ون يواج الذين للتالميذ جتماعّية و ة بوّ وال والنفسّية ّية ال املرافقة ال وأش املدر

خارج ثانية وعوامل ن امليداني ن املتدخل ل ل ن و ت مرجعيات ضبط مع ةالتعلم بو ال املنظومة عن ية

املة مت مجددة اتيجية اس ضبط  .ستد
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شرة: 2.2 ال املوارد  مجال

كفاءة 1.2.2 دعم ول: دف التدرسإال اطار عزز  و

اتيجية اس ضبط ع أو مرحلة العمل يتحتم التعليمية العملية جودة ان ر لضمان

ة بو ال املراحل مختلف التدرس إطار بانتداب يتعلق فيما ة وا مرجعيات واعتماد املة مت

ن و الت مستوى ر تطو ثانية مرحلة ثم ، للغرض العا التعليم مسار والتأطاملستمروإحداث

كفاءات  عزز مخطططاراتو وضع خالل من ة بو نال و كفاياتسنويت وصياغةيطور ن املدرس

تكنولوجيات توظيف مجال ن ون وامل ن املدرس يل لتأ املة مت ومنظومة تصالاملعلومات

العملي ن املتدخل جميع لفائدة التحف سبل البحث و التقنية، ةواملستجدات بو ال  .ة

دف 2.2.2 ي:ال كفاءةالثا نطار دعم املدرس غ من بوي اال عزز  و

ع يقتصرون وال ك ة بو ال املنظومة ع ن واملشرف ن املتدخل لذاطار إن فقط بوي ال

املركزيإطار وجب املستوى ع يوي ا املجال ذا ن العامل ل قدرات عزز و دعم شمو

باملوارد ة و ا يات املندو دعم من انطالقا الالمركزة بدعم القا التوجه ضوء خاصة وي وا

ا اجيا واملالئمة املختصة شرة  ال

املادية: 23. املوارد  مجال

ول: 1.3.2 دف والنجاعةال ودة ا  عززدعائم

قصد الدراسة ظروف مؤشرات ن تحس ع العمل يجب ة بو ال العملية س حسن لضمان

البيداغو الرفاه درجات أق عنايةتحقيق رصدوإيالء خالل من املدر بالفضاء خاصة

مالئ فضاءات ولبعث ة بو ال باملؤسسات والصيانة د للتع ة الضرور املؤسساتعتمادات ل مة

ب املدرسية املطاعم شبكة تدعيم ع والعمل ا وتوظيف ا وتج ة بو منال بتدائيةداية املدارس

باإل  ذا . املدر النقل تدعيم وكذلك ة الفق وساط و النائية الرفية ناملناطق تحس ا ضافة

تات باملب قامة عتظروف ال ات با خاصة والثانوي عدادي بمرحل استمراراملدرسية

ا وصيان ساسية ية الب د ع خالل من وذلك الدراسة مواصلة ضمان أساسيا عامال ا قامة

وتجدر ذا واملطابخ. املراقد ات تج داريشارةوتجديد لإلطار العمل بظروف رتقاء ضرورة إ

مخطط وضبط ن املعلم ولقاعات املديرن اتب مل التدر التعميم خالل من باملدارس والبيداغو

وصيان التفقديات د لتع ةاعمل و ا يات املندو مستوى ع للعمل املالئمة الظروف بية.وتوف  لل



والسياسات ات والتوج ى الك يارات ا : ّول زء  ا

 

 24

دف 2.3.2 ي:ال املدرسيةالثا ارطة ا ادعم ر  :وتطو

املستوىعاعتمادا ع املدرسية ارطة ا لتوسيع عمل خطة رسم ن يتع شرافية اس نظرة

املتطورة املجتمع وحاجيات املرتقب ي العمرا التوسع عتبار ن ع تأخذ املدى والبعيد املتوسط

املستقبل، التعليمية دمة ا عليه ون ت أن يجب ما لتخطيط ا ستوجبواعتماد رصيدمما توف

معيتعقاري املدرسية.الءم ارطة ل املرتقب  التطّور

املنا 3.3.2 تصال و املعلومات لتكنولوجيات أمثل توظيف الثالث: دف ال

ة بو  ال

التطورات أضضوء سارعة امل والتكنولوجية شبكةعالعمللزوماالتقنية إرساء

ة بو ال املؤسسات جميع غطي رقمية فرصمكتبات عميم عو ونية لك ة بو ال الشبكة إ النفاذ

نل ناملتعّلم وتحس نات باألن ة بو ال املؤسسات رط عميم خالل من الرط نوعية ،  ذات وحدات

الواحد التدفق اسوب ل التالميذ عدد املتعلق باملؤشر رتقاء قصد ب واس ا عدد والزادة العا

باالعتبارضرورة خذ ةمع بو ال باملؤسسات املوجودة ب واس ا ألسطول ة الدور والصيانة  .التجديد

القيادة 24.  واملساندة:مجال

ر  1.4.2 وتطو املركزي املستوى ع ام وامل الوظائف دعم ول: دف  اال

ن ب امل والت ابط ال وضعف ة بو ال املنظومة قيادة مستوى ع النجاعة ضعف ة ملجا

ونامختلف منام البد شعبه و التنظي ل ي ال امة ضوء خاصة واملركزة ة و وا املحلية

الدعم تقديم من املساندة ل يا ن لتمك ن املتدخل مختلف ن ب والتواصل سيق الت عمليات ام إح

للقيادة مندمج معلومات نظام إرساء سق سرع ال مع صوصية، ا دارات ملختلف الالزم

اواملساند اضافة ا، ر وتطو ا وتوحيد املتوفرة املعطيات قواعد التصرف ام بإح سمح والتقييم ة

و ة دار دمات را وتطو عص ونية.دارةضرورة  لك

وي 2.4.2 ا املستوى ع ام وامل رالوظائف تطو ي: الثا دف معال يتالءم بما

املنتظرة  الالمركزة

دعم من البد ات ا ن ب التفاوت ع والقضاء بوي ال الشأن سي النجاعة لضمان

دور الالمركزة رسموإعطاء اثناء ا دعم ومزد ات التوج ورسم طط ا بصياغة يتعلق فيما ة ل أك

وماليا، ا إدار ا ع ومتا ة و ا ع املشار إوتنفيذ وإضافة التصرف ركفاءات عدارة وتطو ة بو ال
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عة، واملتا والتقييم شراف س و التخطيط مجاالت ة و ا القدرات ودعم وي ا راملستوى وتطو

ووطنياآليات ا و وج محليا  العمل

دف 3.4.2 يلال التأ مستوىالثالث: ة:دارةع بو ال باملؤسسات سي  وال

ارساء وكمةمبادئدف وا القيادة آليات ر تطو ع العمل من البد سيدارةالرشيدة وال

دعم مع والرقابة دماتوالتصرف ا ر النوعيةوتطو التحوالت ملسايرة والبيداغوجية دارة ة بو ال

والتصرف داري سي ال املستوجبة الت للمؤ مرجعّية وضع عد ة، بو ال املؤسسات ا د ش ال

عتمدامل ح ة بو ال املؤسسات مديري تتوفر أن ب ي ال البيداغو والتدخل مقياساا

ن وتثم املؤسسات مشارع إعداد خالل من املح التخطيط ثقافة ر تطو إ إضافة م، النتدا

 .املبادرات

التقييم 4.4.2 رأنماط وتطو امليدانية الدراسات دعم ع: الرا دف اال ال  :وأش

املجال النوعية امليدانية الدراسات من التكثيف ستد بية ال كقطاع ا حيو قطاعا إن

تقدير من تمكن شرافية اس دراسات وانجاز شراف س و الرصد ع الواقع ر تطو أجل من بوي ال

املنجز  الدراسات مختلف نتائج شر ع العمل مع البعيد، املدى ع القطاع تطور انيات والتجاربام ة

ن. و الت بمستوى وض لل والتجديد البحث وظيفة ودعم ا ثمار واس املجددة ة بو  ال

ا 5.4.2 دف صلب:امسال ار وا الداخ عالم و التواصل رمنظومة تطو

ة بو ال  .املنظومة



 

 

 

ي الثا زء  ا

الكمي الواقع  يص
ة بو ال للمنظومة  والنو

ر  2015أكتو
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I. السنوات خالل لة امل والنوعية الكمية النتائج

ة خ مس  2014-2010ا
وال الرّ يز ان الّ ال ع ياران ا س تو ة شرّ ال سّيةّم وة التو ومات ا أمام

ستقاللاملتعاقبة فجر ظّلمنذ املواردخاصة التنميةندرة بتحقيق الكفيلة ة الطبيعية  .املطلو

شرة املواردمثلتلقد وة ال بقى م ال حركة و ان،ريفّسِ .الشاملة التنمية لدفع الر ذا

مةخصيصت اعتمادات امتدادامةومواردالدولة املاضيةع بقطاعغايةالعقود وض ال

والتعليم بية السياس،توستحّققوقد.ال ذه يجة مةات،ن مح بمؤشراتسبا يتعلق سبما

تواصل ز و بوي العنايةالتمدرس. ال عنتخصيصبالقطاع يقّل ال ما الوطنية %5.4املجموعة

جما املح الناتج لّلتحوالت إطار  للقطاعمن شرافية اس ة ارة رؤ والتقدم ا  املعر العالم

الناشئةوالتكنولو إعداد أجل من ذلك ل والعملابدور لالضطالع ،مثل النحو ع ، ياة ا

تحديات و ة أنبفضل املستقبل مجا ا شأ من ال ارات وامل والتكنولوجيات املعارف متمكامتالك

سمح و واملتالحقة سارعة امل ات ّ املتغ مع والتفاعل التأقلم بمن م سلوكياتل اج لان م ل لتجديدتؤ

ارواملبادرة بت  .و

بية مجال  نجازات مّكنت تحسن يجابية اّلنتائج من جملة تحقيق من ال ا عل د  العديدش

ة املؤشرات من بو يجة ال رامج تداب من إقراره تم ما ن املنظومةجّل  شملت و ونات ا. م ائز ور ة بو ال

ن دف العمل تواصل فقد ر ع للمنظومةوالنوالك الداخ املردود تحس  املنا تطو

ن ودعم التعليمية املراحلّل   والوسائل البيداغوجية و ن ت البيداغو شراف وإطار املدرس

ية الب ن اوتحس وصيان ا د بتع  .التحتية

التعليمية: املراحل حسب ا مبّو بوي ال قل ا إنجازه تّم ما ي ما ستعرض  و

ية: .1 التحض  السنة

سنة منذ ية" التحض "السنة صيغة سا بالتعليم املدر قبل ما التعليم اق إ تم

حياء2001/2002 و الرفية املناطق و الدرجة و خاصة العمومي القطاع ودات مج وتركزت

بذلك لغت و ينعدم. أو اص ا القطاع تدخل ا ف يصعب ما عادة ال ددالشعبية ا ن ل امل سبة

تلّق  الذين ي ابتدا و السنة%78.8مدرسيةقبلتريةوابالسنة ،2013/2014الدراسيةخالل
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عدد أك ن لتمك ي معيا ا سيج وال اص ا القطاع قبل من خاّصة ودات املج من املزد بذل تظر وُ

ية. التحض بالسنة نتفاع من التالميذ  من

ة خ مس ا السنوات خالل ية التحض السنة معطيات تطور التا دول ا ز  :و

للسنةتطّور:1عددجدول العامة يةاملعطيات  التحض
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 2082 2076 2055 2116 2154 املدارس
 2398 2406 2329 2351 2335 فواج
 47152 46551 45351 42934 42060 طفال

) الفتيات  49.1 48.7 48.8 48.1 48.3 )% سب
 2328 2359 2293 2331 2314 املرون 
الفوجمتوسط  19.7 19.3 19.5 18.3 18 كثافة

الواحد للمعلم طفال عدد  20.3 20 19.8 18 18.2 معدل

املدارستطّور يةبتدائيةعدد تحض ألقسام إاملحتضنة ليصل ة وا بصفة ا انبعا منذ

خالل2082 الدراسيةالمدرسة ان2014/2015سنة أن ،2001/2002سنةفقطمدرسة362عد

نامج.سنة ال منانطالق ابتداء شما مح نمّوا د ش ل الثورة عيد ُ تقلص املدارس ذه عدد أن إال

الدراسية بذلك،2013/2014السنة ال ّ غطيةم بـسبة املدارس45,6تقدر عدد مجموع من %

م.بتدائية ات ا ن ب ا كب تباينا ا وراء تخفي الوطنية سبة ال ذه أن بالسنةغ التغطية جال

بتدائية. املدارس ية  التحض

اوح ت ف ية التحض باألقسام التغطية سبة بخصوص نأما و%23.9ب ست %65.5بامل

س ا41.6بفارقبقا وأخفض سبة أع ن ب النقاط  .من
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ن ب التباين ذا التا ي البيا الرسم ن اتميب ا  :ختلف

 

عن أو خاصة أو انت عمومية ية تحض سنة تمتعوا الذين التالميذ سبة ب يتعلق ما أما

ب، الكتات الوططرق املعدل عن تقل سبا الرفي ع الطا ذات الداخلية ات ا جّل لت فقد

اب و بالسنة دد ا ن ل امل سبة اوح ت إذ ى. الك س وتو الساحلية ات ا عكس يع تدا

قب ما ترية تلقوا نلالذين ب و%44.2مدرسية  .2بتوس%96.8بالقصرن

  

23,9 

29,9 

35,2 

35,7 

35,8 

38

39,7 

41,1 

41,4 

41,7 

44,1 

44,8 

45,4 

46,2 

46,7 

47,9 

48,2 

48,4 

49,2 

50 

50,3 

51,6 

55,8 

58,4 

59 

60,1 

65,5 

 المنستير

 القصرين

 زغوان

 بنزرت

 بن عروس

 سليانة

 جندوبة

 باجة

 أريانة

 القيروان

 1صفاقس 

 الكاف

 الوطني

 قفصة

 2تونس 

 توزر

 تطاوين

 2صفاقس 

 مدنين

 1تونس 

 المهدية

 منوبة

 نابل

 سيدي بوزيد

 قبلي

 سوسة

 قابس

عدد ي بيا ة:  1رسم ا حسب ية التحض بالسنة التغطية  سبة
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الدراسية السنة خالل ل امل التباين ذا املوا ي البيا الرسم ن ب  :.2013/2014و

 
  

44,2 

54,6 

64,7 

67,7 

67,8 

70,3 

70,5 

72,6 

73,0 

74,3 

75,3 

75,3 

77,8 

78,3 

81,2 

84,0 

85,3

86,1 

86,5 

88,0 

89,5 

90,7 

91,0 

91,3 

93,3 

96,1 

96,8 

 القصرن

وان  الق

د بوز  سيدي

 سليانة

ة  جندو

 زغوان

 باجة

 قفصة

دية  امل

رت  ب

اف  ال

ن  تطاو

 وط

 نابل

 1صفاقس

ة  منو

ن  مدن

 2صفاقس

 سوسة

انة  أر

 قب

 توزر

س  قا

عروس  بن

ست  امل

 1توس

 2توس

عدد ي بيا ية: 2رسم تحض سنة تلقوا الذين و بالسنة جدد التالميذ  سبة
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النو املستوى ية،ع التحض بالسنة خاصة برامج بإعداد بية ال وزارة مندفقامت

لديهاخالل ركّية وا الّنفسّية والقدرات واّس ا وتنمية الّشفوي الّتواصل ع الطفل قدرة ر تطو إ

إو  ه لكنتوج ماعّية. ا ياة ا ع ته ش ت إ باإلضافة بجسده الّسليم ودمقابل،الو ا

املرحلة ذه ل الّنو انب با رتقاء أجل من الوزارة قبل من عّد املبذولة ، املنا ر تطو خالل دتمن

التدرس وطرق امج تال شّت سلبامّم و وأثر املجال ذا طفال سبات مك كب تباين إ أدى ا

املضافة القيمة للاملنتظرةع ا ذا عود و ية. التحض ا:أسبابإباألساسللسنة م عدمأ

الشروط كراس ام ن،اح ل ّ املؤ غ ن املتدخل من العديد قبل من مؤسسات غياب،وفتح إ باإلضافة

و  البيداغو اصة،داراملراقبةالتفقد ا القطاع إ سبة بال خارطة،خاصة وضوح وعدم

ل ية التحض لألقسام املحتضنة اصة ا يةاملؤسسات ةمندو و سيقإباإلضافة،ج الت ضعف

املتد ن نب سي الرئ ن املجال.،خل ذا املسداة دمات ا جودة ع سلبا أّثر املواردمما عن أما

شرة املرحلة،ال ذه اصة يةفيؤّمنا التحض قسام شيط املدارس،ت مستوى بتدائيةع

معالعمومية التعامل كيفية نا و ت تلّقوا م أ ض يف ةالفئةمعّلمون م6-5العمر وتمّك سنوات

املركز تكّفل املجال ّونة امل طارات عدد لقلة ونظرا م. ام م للنجاح املستوجبة الكفايات من

بإعداد بية ال ن ون امل ن و لت قبل6الوط ا يدرسو املتفقدين التالميذ لفائدة ية و ت وحدات

ت ن وتحس ن املر يل تأ منه مة مسا وذلك م تنظيمتخرج حول الوحدات ذه وتتمحور م. و

النفسية شطة يقاظية، شطة الراضية، املنطقية شطة ة، اللغو شطة الفضاء،

املساعدين لفائدة ية و ت دورات الوزارة تنظم كما باملشروع. ة املقار ة، اليدو شطة ركية، ا

م بتدائية املدارس ن وحداتالبيداغوجي باعتماد ية التحض قسام ي مرّ أو مدّر تأط جال

ن و  للغرض.معّدةالت

بتدائية: .2  املرحلة

مجانيةبفضل بتدائيةإقرار باملرحلة والتمدرس لتحاق سب تطورت ته وإجبار التعليم

لاللتحاق الصافية سبة ال سنة99.5فبلغت والبنات.%2013/2014 ن البن ن ب ساوي تطورتبال كما

العمرة بالفئة اصة ا الصافية التمدرس لتصل11-6سبة سنة99.0إسنة %2013/2014

سنة97.2مقابل تمدرس%2000/2001 سبة تجاوزت بل ناث و ور الذ ن ب التمي دون وذلك

لتبلغ ور الذ سبة ة خ السنوات خالل مقابل99.1الفتيات سنة%99.0 ور للذ %2013/2014. 
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السياق ذا شارة مجانيةوتجدر أقرت قد توس أن ّل مراحلهمختلفالتعليمإ ل

نالدراسة،سّن مالذين قوق الدوليةتفاقيةمن28املادةمنالثانيةالفقرةنّصتح

ااملجانيةذهعالطفل يالتعليمعوقصر اولمبتدا إالّ سانقوق العالعالنيوّسع

ة)26املادةمنوالفقرة(ساالتعليمإ جبار أقرت كما السادسةإالسادسةسنمن.

ةذهبحصرالدوليةاملنظومةاكتفتاملقابلوعشرة فقط،التعليمجبار ي سّن منأيبتدا

 .عشرةالثانيةسّن إالسادسة

نفاقأّما و ل التمو وزارةف،باب انية م ثلث ي بتدا للتعليم املرصودة انية امل تمثل

لسنة بية ا33.2(2013ال م و%) و ما التصّرف لنفقات بـــمخصص فقط5.6و%94.4قّدر %

التنمية. املو لنفقات ع التنمية انية م عتمد غيابو مع فحسب للدولة الذاتية جناارد ل لتمو

التعليمية.م املرحلة ذه املباشرة ثمارات س ضعف يفسر ببعضكماما التدخل ا سنو يتم

د التع برنامج ضمن بتدائية وقداملدارس لسنةوالصيانة املرصودة عتمادات سبة 2013بلغت

حوا ة%37الغرض بو ال املؤسسات د لتع املخصصة عتمادات جملة ا.من  وصيان

حرصاكما البيأنه الرفاه مقومات توف ظروفع ن تحس إ بية ال وزارة سعت ، داغو

ذا ل يجة ن فارتفعت النفقات فيع وال لفةالدراسة بتدائيةالتوجه املرحلة الواحد التلميذ

خالل زهالوتضاعفت ي ما و و ة. خ العشر يسنوات البيا :الرسم  التا

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

98 

98,8 98,9 99 
98,6 

99,1 99,2 99,1 

98,3 

99 99 99 
عدد ي بيا العمرة: 3رسم للفئة الصافية التمدرس سب  % سنة11-6تطور

 مجموع فتيات  فتيان
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دول  ا ن ب تطور و بتدائيةالتا باملرحلة املتعلقة املعطيات  :مختلف

عدد تطور2جدول للاملعطيات: بتدائيةالعامة  مرحلة

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
 4565 4544 4523 4523 4518 املدارس

 47543 47423 46534 46320 45471 الفصول 
 1066493 1049177 1029559 1014836 1003017 التالميذ

) الفتيات  48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 )% سب
 63303 62484 59786 58833 57349 املدرسون 

الواحدة باملدرسة التالميذ عدد  233 231 228 224 222 معدل
الفصل كثافة  22.4 22.1 22.1 21.9 22.1 متوسط

التالميذ من معلم ل ب  16.8 16.8 17.2 17.2 17.5 نص

وكذلك الواحد الفصل التالميذ معدالت طفيفا وتحسنا استقرارا السابق دول ا ز ي حيث

املدرسية ارطة ل ساع ا صاحبه الذي التالميذ عدد ارتفاع رغم الواحد للمدرس التالميذ ملعدل الشأن
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عدد ي بيا بتدائية:  4رسم املرحلة الواحد التلميذ لفة  )د(تطور
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التعلي املرحلة ذه التالميذ عدد ارتفاع سبة بلغت إذ املدارس عدد خالل6.3 %ميةوارتفاع

ة خ مس ا بـالسنوات تطور ا الفصول.%4.6رافق  عدد

ن يب ما و و ة خ السنوات خالل التدرج سب تحسنا املرحلة دت ش وقد :هذا التا دول  ا

عدد تطور3جدول التدرج: يالتعليمسب  بتدا

  2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

 مرتقون 

 90.0 90,4 89,7 89,9 فتيان

 93.9 94,1 93,4 93,6 فتيات

 91.9 92,2 91,5 91,7 مجموع

 راسبون 

 8.8 8,3 9,2 9 فتيان

 5.3 5,1 5,7 5,6 فتيات

 7.1 6,7 7,5 7,3 مجموع

 منقطعون 
 1.2 1,3 1,1 1,1 فتيان

 0.8 0,8 0,9 0,8 فتيات

التحسن السابق دول ا ز ي ةحيث الف خالل رتقاء سب وظ أنه2015-2010امل إال

الوط باملستوى مقارنة منخفضة سبا د ش ات ا عض تبقى وي ا املستوى نهع يب ما و و

التا ي البيا الرسم   :بوضوح
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وضع تم واملساواة، نصاف مبدأي تكرس منطلق ومن أنه، لفائدةللتدخلخاصبرنامجعلما

ةذاتاملدارس ةولو بو اال ةواملرافقةحاطةبآلياتوتدعيم جتماللعملخاليامنالضرور

اتب إ لإلصغاءوم فسعيا رشاد، وفقو ة بو ال املنظومة بمردودية ةرتقاء عتمقار قوم

واملساواة ميعنصاف ل جيدة ترية ن املدارسوتأم شرت ان ةذات، بو ال ة اولو عدد بلغ و

ذا.مدرسة557حاليا تمثل سبالتوجهو ل ال ة بو ال باملؤسسات العناية ع العمل

تقديم ع ي يجا التمي بمبدأ عرف ما تكرس خالل من الوط املعدل من أك ورسوب انقطاع

املدارس ملختلف ضا إالدعم بحاجة ذاتال املدارس ع توز التا الرسم ن ب و الدعم. ذا

الدراسية السنة خالل ات ا حسب ة بو ال ة   2012/2013ولو
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عدد ي بيا بتدائية:  5رسم باملرحلة رتقاء  سب
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توف طار نفس تم مثلالتعليمبحقللتمتععاقةحاملألطفالاملالئمةالظروفكما

م عةللدعمساعاتتخصيصخاللمنالسيماطفالمنغ مالنوعيةواملتا باملدارسلفائد

إذ سيةاملدرسةسالدامجة ظوظنفستوفإالتو لا بلغالتالميذل ذوي التالميذعددفقد

اجيات صوصيةا نا ل ّ 3000حوا2013/2014الدراسيةالسنةخاللبتدائيةباملدارسامل

 .تلميذ
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عدد ي بيا ة:  6رسم بو ال ة ولو ذات املدارس ع  )%(توز
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عكما النقائص من الكث و ش بتدائية املرحلة ة بو ال املؤسسات أن إ شارة تجدر

ود ال ل مشا عن فضال أت، وا تقادمت ال ة بو ال ات والتج واملرافق التحتية ية الب مستوى

للشراب الصا بالتّيار باملاء التاوالرط ي البيا الرسم ن ب و ّي. ا ر الصاالك باملاء التغطية سبة

ات(الشركةللشراب ا مختلف املياه) ع وتوز الستغالل  الوطنية
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عدد ي بيا للشراب:  7رسم الصا باملاء التغطية  (SONEDE)سبة
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اف وال د بوز وسيدي القصرن ات ا عض أن ي البيا الرسم ذا خالل من ن ب ي

الوطنية الشركة قبل من للشراب الصا باملاء التغطية مجال متدّنية سبا د ش وان والق

اليات إش من الرفية املؤسسات من العديد عانيه ما إ إضافة املياه، ع وتوز مستوى عالستغالل

اانتظام د التغطيةالصاباملاءتزو بخصوص أما املائية. معيات ا أو ارج الص بواسطة للشراب

الصا املاء من حّدة أقل املجال ذا لة امل اليات ش فإن اء ر  للشراب.بالك
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عدد  ي بيا اء:  8رسم ر بالك التغطية سبة  
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الثانوّي: .3 والتعليم عدادية  املرحلة

املخصّ  انية امل الثانويتمّثل والتعليم العام سا التعليم من الثانية للمرحلة من61صة %

لسنة بية ال وزارة انية و2013،94.3م تصرف نفقات ا م تنمية%5.7 نفقات موارد91.3(% ا %م

للدولة ل%8.7وذاتية التدخل.)خارتمو ا سنو تّم برنامجو ضمن ة بو ال املؤسسات عض

والصيانة د فقدالتع مبلغ، انية75خّصص م ضمن دينار الرسم2013مليون ز و الغرض. ذا ل

املؤسسات د لتع املخصصة عتمادات تطور املوا ي االبيا القطاعوصيان انيات م مختلف  :حسب

  

6000

11000

16000

21000

26000

31000

2010201120122013

عدد ي بيا والصيانة:  9رسم د التع نامج ل املرصودة عتمادات تطور
الثانوي والتعليم عدادية الدينار(للمرحلة  )بألف
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دتكما فخاللش وظا م تطورا الثانوي والتعليم عدادية املرحلة الواحد التلميذ لفة

من ومرت مرات ثالث بحوا زادت سنة670عشرسنوات سنة1946.9إ2002د  2012د

العمرة للفئة الصافية التمدرس سب دت ش ن لغت18-12ح و مستمّرا، تطّورا سنة

الدرا80.6 السنة خالل وا1999/2000سنة%71.4مقابل2013/2014سّية% تفاوت مع

الفتيات لصا سب و85.2ال اصة76.3لإلناث ا املعطيات تطور التا دول ا ز و ور. للذ

الثانوي: والتعليم العام  باإلعدادي

عدد تطور4جدول الثانوي : والتعليم العام لإلعدادي العامة  املعطيات

  

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/20142014/2015 
 1403 1392 1386 1377 1366 املؤسسات

 34929 35390 35709 35961 36005 الفصول 
 876711 887445 908600 922458 936398 التالميذ

) الفتيات  54 54 53.9 53.6 53.7 )% سب
 74283 74193 73490 72895 72454 املدرسون 

الواحدةمعدل باملؤّسسة التالميذ  625 638 656 670 685 عدد
الفصل كثافة  25.1 25.1 25.4 25.7 26 متوسط

الواحد لألستاذ التالميذ عدد  11.8 12 12.4 12.7 12.9 معدل
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عدد ي بيا الثانوي:  10رسم والتعليم عدادية املرحلة الواحد التلميذ لفة  )  د(تطور
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ز عددي ل امل املستمر نخفاض رغم ة بو ال املؤسسات عدد تزايد السابق دول ا

من ة خ السنوات تقلص حيث بــ876711إ936398التالميذ. يقدر بانخفاض يقابله%6.8أي

بـ ة بو ال املؤسسات عدد  .%2.7ارتفاع

دتو  الدراسيةش يتوّج 2007/2008السنة الذي التق عدادي التعليم إليهإرساء التلميذه

رغب حسب سا التعليم من عة السا السنة ناتهاية و ت التلميذ ن و ت إ التعليم ذا دف و .

و  والبناء الصناعة ى الك نية امل املجاالت أحد الت مؤ وإكسابه وتطبيقيا باإلضافةتقنيا دمات ا

جتماعية، واملواد والعلوم اللغات ن و ت .بإ م ن و ت عة ملتا له ّ يؤ إما التوجيه سبة لغت و

التق سنة4.6عدادي توس%2014/2015 والية توجيه سبة أقل يل تم وقد ذا .2

بـ%1.5بـ سوسة والية سبة شا.%8.1وأع منذوتجدر مستمّر انخفاض سبة ال ذه أن إ رة

2008/2009. 
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عأما التوجيه فيتّم الثانوي بالتعليم يتعّلق وما ن: ثانوي:مرحلت و السنة اية

عالمّية تكنولوجيا دمات، وا قتصاد العلوم، داب، التالية: املسالك أحد التالميذ يختار

مسلكوالثانية،والراضة ّل يوافق حيث شعب سبع إ التالميذ يتوّجه ثانوي: الثانية السنة اية

ية التجر والعلوم الراضيات و شعب ثالث إ يتفّرع الذي العلوم مسلك ناء باست واحدة شعبة

التقنية. السنةو والعلوم اية التوجيه سب بتطّور املتعّلق ي البيا الرسم ن ّ تراجعب ثانوي و

ارتفاع مقابل ة خ السنوات خالل والراضة عالمية وتكنولوجيا العلوم مسالك إ التوجيه سب

داب. و دمات وا قتصاد ي مسل إ التوجيه  سب

مل وذلك التالميذ نصف من أك ستقطب العلمية الشعب تزال منوّفر تاوال مه أمام أك فرص

مع ناسب ت اختصاصات م ن و ت مراكز إ الولوج أو عالية شغيلية ذات ائد ش ع صول ل

م ال ّ  .مؤ

ن ّ وتب أخرى. إ ة ج من املسالك مختلف إ التوجيه سب فتتفاوت وي ا املستوى ع أما

مسلك  إ التوجيه سب ارتفاع املوالية البيانية تالميذالرسوم ُيبدي ن ح الداخلية ات با داب

اية التوجيه م اختيارا ع تنعكس علمية ميوالت الساحلية ات وا ى الك س تو واليات

ثانوي. و   السنة
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د بوي القطاعش ةالسنواتمنذال وظاارتفاعاخ دعداديةاملدارسعددم واملعا

انظرا النموذجية مي بوي املستوى منالرفعأل نومنللتالميذال و عالتفتحعالناشئةت

ات اجميعومواكبةالعصرمتغ ّ بيةوزارةانتكما.تهمتغ رصلحرصةال عددمنالرفععا

احسنو املؤسساتذه ع ةتراباملعتوز ور م التالميذجميعأماماملساواةلتحقيقا

ميصعبالذينللتالميذالفكرةالقدراتجميعواستغالل ةاملؤسساتذهإالدخول عل بو ال

ذا اسالوزارةيجعلماو عميم اصة.الوالياتجميعإ ا املعطيات تطور التا دول ا ز و

ا يعا اس طاقة ارتفعت حيث النموذجية ةباإلعداديات خ مس ا السنوات إ7050منخالل

بـ10155 تقدر نمو سبة ب النموذجية%44أي د املعا عدد بلغ ن ح يعاب15. اس بطاقة دا مع

بـ  تلميذا9882تقدر

عدد النموذجية::5جدول عدادية املدارس معطيات  تطور

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/20142014/2015 
 24 21 18 17 15 املؤسسات

 417 387 355 325 292 الفصول 
 10155 9235 8551 7616 7050 التالميذ

الفصل كثافة  24.3 23.9 24.1 23.4 24.1 متوسط
الواحدة باملدرسة التالميذ عدد  423 440 372 448 470 معدل

بل ة خ مس ا السنوات خالل ا كث النموذجية د املعا عدد يتغ فقطلم د مع انضاف

املؤسسات ذه خارطة نجازإ طور ال د املعا بقية أشغال  انتظاراستكمال

عدد النموذجية::6جدول د املعا معطيات  تطور

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 15 15 14 14 14 املؤسسات

 419 419 400 376 347 الفصول 
 9882 9962 9433 9039 8129 التالميذ

الفصل كثافة  23.6 23.8 23.6 24.0 23.4 متوسط
الواحدة باملؤسسة التالميذ عدد  659 664 629 646 581 معدل
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اص .4 ا  التعليم

التعليم من و املرحلة اّص، ا التعليم ان ، املا القرن نات ثمان منتصف

بتدائّية، املدرسة أي ، ّ الدراسّيةتلميذا6295ستقطبسا السنة ،)1985/1986(إحصائيات

سبةأي من0,51ب باملرحلة% ن ل ّ امل التالميذ عبتدائّية،جملة ن ذلكمدرسة،16موّزع ومنذ

مطّردا، نمّوا ّي بتدا اّص ا التعليم قطاُع ل ّ ّفمعطياتالتارخ، الدرا ن2014/2015العام تب

لـ262ليصلارتفعمؤّسساتهعددأن  .تلميذا48305محتضنا

عدد اصة:7جدول ا باملؤسسات بتدائية املرحلة معطيات  تطور

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 263 191 155 128 109 102 املدارس

 2445 1946 1598 1345 1158 1000 الفصول 
 48390 40043 33732 28875 24953 21509 التالميذ

 4278 3351 2667 2198 1893 1619 املدرسون 
باملدرسة التالميذ عدد معدل

 الواحدة
210.9 228.9 21.4 218 210 184.4 

الفصل كثافة  19.8 20.6 21.1 21.5 21.5 21.6 متوسط
الواحد للمعلم التالميذ عدد  11.3 11.9 12.6 13.1 13.1 13.3 معدل

 
بتدائية باملرحلة اص ا التعليم لتطور املفسرة الدوافع ياةإساساأوترجع ا مالءمة

ضرّي  ا الوسط العائلة ش ع لظروف املؤّسسات ذه جّيدوإاملدرسّية ن و ت عن البحث

102 109 
128 

155 

191 

262 

0

50

100

150

200

250

300

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

عدد ي بيا اصة:  15رسم ا بتدائية املدارس عدد  تطور



ا زء :لا ي ةثا بو ال للمنظومة والنو الكمي الواقع  يص

 

 46

املبكرو  لألبناء التمّدرس عن َيَتمْدرَس حيث البحث أن ع ولياء من الّصنف ذا ميحرص أبناؤ

العمومّي بالتعليم به املعمول ّي اجزالقانو ا يتجاوزوا أن وع مبكرة،  .سّن

عض نا ن است فإذا بتدائية املرحلة حال تماما يخالف ا فحال اصة ا د املعا عن أما

املؤسس يل ال حقه التلميذ ستو ن ح املؤّسسات ذه مثل ا وء ال يبقى د، اتاملعا

و و ة خ السنوات استقرارخالل شبه املؤسسات ذه اصة ا املعطيات بقيت وقد العمومية.

: التا دول ا زه ي  ما

عدد اص:8جدول ا الثانوي والتعليم عدادية املرحلة معطيات  :تطور
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

 326 312 299 289 291 املؤسسات
 3181 3109 2925 2725 2704 الفصول 
 69235 70242 63784 57486 54914 التالميذ

) الفتيات  34.6 35.3 35.2 35 35.3 )% سب
 10164 9666 9271 8819 9246 املدرسون 

الفصل كثافة  21.8 22.6 21.8 21.1 20.3 متوسط
الواحد باملدرس التالميذ عدد  6.8 7.3 6.9 6.5 5.9 معدل

الواحدة باملؤسسة التالميذ عدد  212 225 213 199 189 معدل
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اصة ا د باملعا ن املرسم التالميذ أعداد تطور التا ي البيا الرسم ز  : و

II. اليات ش و تاجات  ست
ة،املنظومةتزالال بو وال ش الباب ذا املبذولة املتضافرة ود ا جميع عديدرغم

ناتالنقائص إالوال أكيدة حاجة ت جذري أ ةعالج وقو صلبة علمية أسس مرتكزع

واقع ن ب عميقة فجوة ور ظ ى الك املعضلة ون ت وقد نة، مت سيةاملدرسةودعائم والتو

ا يمشروع ا،بقيالذياملبد ضوءنظر التعليخاصة ادي النجاح ن ب العالقة تراجع

جتماوالتقد والر تصّدعم إ أدى مّما ةباملؤسسةاملتعلمعالقة، بو عامة.ال املعرفة وقد و

ذلك ةوز بر  عنأسفر بو ال املؤسسات داخل والغش العنف كتفاقم املستجدة ر الظوا عض

باملخاطر. املحفوفة ات السلو من ا ضعفوغ أن بويكما ال النظام اتمواكبة سارعة للتغي  امل
العميقة اواملتالحقةوالتحوالت د ش و ال عموما التوالعالم نفوراملجتمع م سا خصوصا

جتماعية و قتصادية العوامل من كث جانب إ با س ان ف الدراسة. مقاعد من التالميذ

واستمرار لتواصل الدراسة عن املبكر نقطاع و املدر الفشل رة ااظا الكفاياتدون ساب ك

ياة، ا ك مع ة ملجا ة عداديإذالضرور و ي بتدا التوا ع نقطاع سبة بلغت

و1.1والثانوي  2013جوان%12.7و%9.4%
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الفرصباب .1 افؤ وت  نصاف

ية:السنة 1.1  التحض

اليات ش ّم أ ناتتتمّثل ذهاملطروحةوال إ سبة دونبال تحول قد ال املرحلة

ا بلوغ املرجّو املقاصد مختلف اتحقيق تقيّ م عنعدم ن املسؤول يةد التحض تنصالسنة بما

شرعّيةعليه ال البابالنصوص سنة.ذا ية التحض قسام إحداث ن2001/2002فمنذ ّ تب

ترا ال الرسمية امج ال مون يح ال ن املتدّخل عض وماأّن املدرسية قبل بية ال خصوصيات

التدرس وطرق امج ال عددت فقد املرحلة. تلك الطفل تباينواختلفت،يحتاجه ا أدى مما

وتفاقمت ية. التحض للسنة املضافة القيمة ع وأثرسلبا املجال ذا طفال سبات مك كب

امل نفالت ضوء الثورة عد رة الظا ذاذه املتعلق الشروط كراس ام اح مستوى ع ل

التفقدففتحتاملجال لغياب ان وقد ن. ل ّ املؤ غ ن املتدخل من العديد قبل من مؤسسات

و  اصةالبيداغو ا املؤسسات خارطة وضوح وعدم اص ا القطاع إ سبة بال خاصة داري

ة و ج إدارة ل ية التحض لألقسام ناملحتضنة املتدخل ن ب سيق الت ضعف ا باإلضافة

املجال. ذا املسداة دمات ا جودة ع ّ سل أثر ن سي إالرئ منإضافة الكث ام ال عدم

اصة ا قبل املؤسسات بية لل املرسومة داف باأل ّية التحض للسنة ااملاملحتضنة ّن وت درسية

ولياء مطالبة يجة حيانن من ما بتعليمكث و و صرح، ل ش والكتابة القراءة م منظور

نامج ال ذا ل بوي ال املردود نجاعة من التقليص م  .أس

املرحلة ذه اصة ا شرة ال املوارد عن ألقسامفأما اضنة ا املؤسسات جّل و ش

ية عامةتحض قلة بصفة اص وا العمومي ن فعالقطاع املجال. ذا نة وَّ امل طارات

التعامل كيفية نا و ت م تلّق ض يف الذين املعّلمون ّمة امل ذه يقوم بتدائية املدارس مستوى

ةالفئةمع وتمكي6-5العمر ذااسنوات و شود. امل دف ال لتحقيق ة الضرور الكفايات من

ن  و ت برامج الوزارة أدرجت قسامطار محور بتدائية للمدارس دد ا املتفقدين

لذلك وأعدت ية املنطقية6التحض شطة ة، اللغو شطة الفضاء، تنظيم ) ن و ت وحدات

باملشروع) ة املقار ة، اليدو شطة ركية، ا النفسية شطة يقاظية، شطة الراضية،

يدرسو املتفقدين التالميذ املالفائدة م يل لفائدةتأ ية و ت دورات الوزارة تنظم كما .

ية التحض قسام ي مرّ أو مدّر تأط مجال بتدائية املدارس ن البيداغوجي املساعدين

و  للغرض. املعدة ن و الت وحدات البدايةلكنباعتماد نامج ال رافق الذي س ال النجاح رغم
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و الت تراجعمجال ضوء خاصة الباب ذا شود امل دف ال إ للوصول ال طو الطرق مازال ن

حيان عض ن املر نقل حركة به س ما إ باإلضافة الثورة عد املجاالت ل ن و الت سق

أو ن ّون مت غ ن مدّرس إ وء  نّواب.إمن

د ش من كما العديد ية التحض الياتاملرحلة الظروفمثلخرى ش توّفر عدم

نقص مع ّية، التحض للسنة املحتضنة الفضاءات من العديد داخل املالئمة ّية وال ة بو ال

وعدم ية التحض بالفضاءات اصة ا ة بو ال ات قبلؤ ال تالتج بية ال متطلبات مع ا م

 درسية،امل

إ إضافة منذذا السياق ذا املبذولة ودات املج رغم ية التحض السنة عميم ة صعو

ا،إ معياتفرسا وا اص ا القطاع قبل من خاصة ود ا من املزد بذل ن ر يبقى املبت ذا

املجال ذا الدولة ود ج ملعاضدة ثمار.واملنظمات لالس طراف ذه يع مزد توجب ذا ل

القط حوافزجديدةذا تقديم خالل من إعالميةاع خطة تقديمواعتماد ع العمل مع ا للتعرف

الباب ذا جديدة املناطقكأنتصورات ية التحض قسام عث ا عاتق ع الوزارة تأخذ

توحيد ضرورة إ شارة وتجدر الالزمة. انيات م وتوف اص ا القطاع تدخل ا ف يصعب ال

ذه وصياغة وضع خالل من ي التحض التعليم خصوصيات يرا بما املقدمة البيداغوجية امج ال

الظروف. أحسن ا وتنفيذ تدخل برامج وضبط داري و البيداغو التفقد تكثيف ثم امج  ال

 

 

 

 

ا 2.1 اجات ا ون ذوو و واملو  :صوصية

ا تبذل بية ال وزارة ت فت ما ال املتواصلة ودات املج ذويرغم التالميذ دمج مجال

اجا وداتا املج ذه من دوى ا أن إال ن، و املو إ سبة بال الشأن وكذلك صوصية ا ت

لذوي سبة بال دامجة ئة ب ن تأم وظا م قصورا املنظومة د ش إذ واملنتظر املأمول دون تبقى

أن كما ناحية. من ن و واملو ناحية من التعلم ات وصعو إعاقة إضافة التدرس طرق

ع العمل عميمضرورة رالسنةاستكمال وتطو ية االتحض ل املحتضنة قسام معخارطة العمومية باملدارس

توف و ا توحيد و املعتمدة التدرس وطرق واملقارات املدرسية والكتب امج وال باملنا بيداغورتقاء ن تكو
بوي ال باإلطار بالسنةخاص لف يامل التالميذ.التحض من الفئة ذه مع التعامل متطلبات مع يتالءم نا تكو  ة
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املعتمدةالوسائل تقليديةال التعليمية ارتفتقو تزال املرونةمجمل اختالفالالزمةإ ترا وال

صوصية ا م واحتياجا التالميذ لدى التعّلم ساق  ،أ

:ا 3.1 واملؤسسات ات ا ن ب  لتفاوت

السنوات إن خاصة النواب ع ايد امل ل التعو أحيانا بل النيابات ا وء ةال خ

بوي ال طار قبل من نفورا د ش ال ات ا معض أداءسا مستوى املنظومةانحدار

ة بو إما،ال مستوىأدى ا بي الفجوة ساع وا ة بو ال املؤسسات ن ب وي ا التفاوت تزايد

ة ا ذوي ن املدرس استقرار لعدم نظرا والنتائج الصعبة،والكفاءةداء العمل ظروف إ إضافة

وغيا واملتقادمة ئة امل ة بو ال ات والتج التحتية ية الب ضعف ومن ش ال املدارس بعض

ذات ة بو ال املؤّسسات ة بو ال العملية مردودية جعلت العوامل ذه ّل التعليمية. الوسائل

بلورة ستد مما ضعيفة، ون ت الرفي ع ةذاتاملدارسلفائدةللتدخلخاصبرنامجالطا ولو

م ن ب الفاصلة وة ال ع التدر القضاء يتم ح دفة املس ات وا ة بو املؤسساتال ختلف

ات  وا

 

املدرسية .2 ارطة ا مراجعة  باب

الية: 1.2 ا املدرسية ارطة ا لة ي  إعادة

ةإن بو ال سيةاملنظومة إالتو ت ن ماقد ولوجحد نتوسيع سي بيةالتو ال إ

اوالتعليم كث ت غ والوضاع الظروف أن إال البالد، امل ة بو ال املؤسسات شار ان بفضل

وقد اليوم. إ ستقالل بدايات السنةمنذ اية بية ال وزارة دراسة2016انطلقت

واحتياجات تطلعات إ ستجيب ال الزمن مرور مع ت أ وال الية ا املدرسية ارطة ا

ة.املجتمع بو جملة ال ع املختصون وقف ودعتوقد املجال ذا لة امل نات وال خالالت

تحديد مع املدرسية ارطة ا تنظيم إلعادة خطة إلعداد بية لل ة و ا يات املندو ل لذلك تبعا

ا قو امن وم ا قصور امواطن استغالل وترشيد ة بو ال املوارد در ال ع للقضاء معوذلك

ع رآلياتهالعمل وتطو ي يجا التمي  دعم

ع العمل مية حتأ لذوي دامجة عليمّية ئة ب ن صوصّيةيتأم ا  اجات
ون) و املو التعّلم، ات صعو ذوو عاقة،  (ذوو
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ة بوّ ال املؤّسسات لدمج خّطة ضبط ات وا املحليات ّل و إشراك املادّيةعبئة انيات م

ة شرّ وال دماتّية الفرق.وا بنظام العمل لتقليص  الالزمة

املدرسية: 2.2 ارطة شارا الن شرافية اس  نظرة

من ا وغ ى الك س تو والية ات ا عض ة بو ال املؤسسات من العديد تزال ال

خدمة ولضمان التعليمية. العملية س حسن عوق مما الفصول كتظاظ رة ظا و ش املدن

اجيات ا تحديد من تمكن شرافية اس نظرة بلورة ع العمل يجب ة املطلو باملواصفات ة ترو

مناملستقبل املرتقبية ي العمرا التوّسع يرا بما حداثات و السكنيةالتوسيعات حياء ور وظ

و  ديدة حداثاتا و التوّسعات الحتضان الضروري العقاري الرصيد للقضاءتوف املستوجبة

كتظاظ رة ظا ع ي ا  .ال

 

 

ةباب .3 شرّ ال املوارد ركفايات  تطو

 املدرسون: 1.3

لضعفالإن نامل املدرس لفائدة املقدم والتوجيه التأط مستوى عنع غيابفضال

ماس وا الدافعية وفتور رفية ا غياب إ أدى املستمر ن و الت ومحدودية سا ن و عندالت

ن املدرس انتداب آليات مستوى املالحظ رتجال و الضبابية ضوء خاصة ن املدرس عدعض

التالميذ. سبات مك ع التا و بوّي ال داء جودة ع فعليا ذلك اثر وقد ضوءالثورة. خاصة

التالميذ مع للتعامل ة الضرور والتواصلية البيداغوجية ارات امل عدام اا صوصية.ذوي ا لوضعيات

و  التدرس إطار النتداب جديدة آلّيات لضمان دي ا التخطيط من بد ال نالذلك، و ت م و ت

التدرس رسالة بأداء لالضطالع م ل يؤ وديدكتيكيا   ؟بيداغوجيا

ة: بوّ ال شاراملؤّسسات ان حول شرافّية اس نظرة  بلورة

الّية ا املدرسّية ارطة ا تنظيم النظر  إعادة

ن واملكّون ن املدرس يل  تأ
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ن: 2.3 املدرس غ من شرة ال  املوارد

مديريشمل من املختلفة سالك من العديد بية ال مجال شرة ال املوارد منظومة

ة بو ال التعليمية العملية صلب ن املتدخل من م وغ ن وإدار ن وقيم ة بو ال ا.املؤسسات ل ي و

شرحةأسالكو مع للتعامل مدعوة و خاصة ا كفاء عزز و ا قدرا تنمية إ أكيدة بحاجة

ن ق واملرا طفال من  .حساسة

مباب .4 عّلما د وتجو ن املتعّلم سبات رمك  تطو

1.4 : واملنا امج  ال

الإ عضعفن وظ سباتامل املك تحصيل لمستوى نامل املتعلم السيما،لدى املف

والعلوم أضاللغات مراجعة، لستد الدراسيةأكيدة امج العلل ن و الت متانة يضمن بما

ابط ال ضمان مع نفتاح وثقافة املواطنة قيم ع يه رّ و نتماء ثقافة لديه ر و للمتعلم

حلقا مختلف ن ب شموليةوالتناسق وكذلك اله أش بمختلف ختالف ومراعاة التعليم ت

ن و و الت التعليمّية الوسائل ع وتنو املدرسية الكتب نمطية ع أماموالقضاء بجّدية الوقوف

رجة ا املجال.املشكالت  ذا

اللغات 2.4 تمّلك د  :تجو

م سبا مك ن بتحس ن لر وامليادين املجاالت جل التالميذ سبات مك ن تحس إن

م تمّلك مستوى وتراجع التالميذ لدى ل امل الضعف وأمام اللغات. منغاتللّ أساسا أصبح ،

يضمن بما ّية العر اللغة ا م وخصوصا اللغات تدرس أساليب ر تطو سبل البحث الضروري

سرونجاح. ب التعّلمات با تلّقي ع م  قدر

ن املّدرس غ من ة شرّ ال املوارد ركفايات  تطو

د الدولّية:تجو املعاي مستوى إ به رتقاء و اللغات  تدرس

التعليمّية: الوسائل واملنا امج بال  رتقاء
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 :التقييمنظام 3.4

ا م و ش ال خالالت و نات ال أحد بتدائية املرحلة مستوى التقييم نظام يمثل

ة بو ال لاملنظومة ينظرا زا ا م التقو التعليمو يمنة تمشيات ال منظوماخ ن ب التناغم وعدم

عن فضال والتقييم ن و ةالت إجبار تقييمية محطات قيقّيغياب ا ن املتعّلم مستوى س إتق

ة الثانو املرحلة وجدواه.اية التقييم نجاعة تضمن جديدة تقييمية منظومة ترك من البد لذا،

الّضوارب عديل و زاء ا ع ن و الّت ع غّلب املوادللقضاء ن ب التفاض يف  .التص

 

 

املدرسّيةباب .5 ياة را  تطو

1.5 : املدر  الزمن

ا شائ ملفا املدر الزمن ملف منعد يطرحه اختاللملا حيث من شعبة م قضايا

إصالح وأسابيع واملغلقة املفتوحة سابيع ن ب الدرا الوقت در وال الثالثيات ن ب التوازن

مباإلضافةالفروض مالإ وعدم املدرسية امج ال طول للروزنامةءعضلة ا نو م تزم ل مش

الدراسية صص اا ّل ذه و . جتما والزمن املدر الزمن ن ب التوائم عدم ذلك إ ينضاف .

إ تدعونا فيهعوامل وال والتثقيف التعليم ن ب يوّفق بما املدر للزمن فعلية  .مراجعة

2.5 : املدر  الفضاء

الت الفعل ونات م من أساسا ونا م املدر الفضاء العضويعت الرتباطه در

فالفضاء ة. بو ال املؤسسة داخل التعلمية التعليمية العملية إلنجاح الالزمة ة الضرور بالشروط

فشل أو التعلي الفعل إنجاح حاسما دورا يلعب ووسائله اته وتج ناياته ب .هاملدر

املدرفا ضعفلفضاء نقطة يمّثل يزال ولال املو الدور مية بأ الوزارة قناعة بناءيلإرغم ه

عززه، و ودعمه بوي ال التعلي سلطالفعل س املدرإيالءإشرافةو عنايةالفضاء

وظائفهبخاصة أداء ع قادرا الدراسةتحرصو ،جعله وظروف التأط مؤشرات ن تحس ع

الع بمناخ رتقاء جانب إ باملدارسوالعمل والبيداغو داري لإلطار التدربال.مل تعميم

الضوارب عديل و ي زا ا ع ن التكو غّلب و التقييم نجاعة تضمن جديدة تقييمّية منظومة  ترك

املدر الزمن  مراجعة
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شبكة توسيع و املدرسية املطاعم ودعم التفقديات وصيانة ن املعلم ولقاعات املديرن اتب مل

املدرسية لة نوعية ن وتحس املنتفعة بتدائية التحتيةإن.املدارس ية الب اء ا

ا وغياب ة بو ال ةاملؤسسات بو ال الوسائل تقادم مع ات للتج الالزمة عوقماية عوامل

وجب ة، بو ال العملية س املدرسةعالعملحسن لتجديد الوطنية أقو  التعبئة تحقيق

البيداغو الرفاه املدرو درجات بالفضاء خاصة عناية ملختلفإيالء الئقة تحتية ية ب بضمان

غاية ة بو ال والنجاعةاملؤسسات ودة ا  .عززدعائم

 

 

مستوىضعف ع ل ةم بو ال باملؤسسات ا والر الثقا شاط أوال انت ابتدائية

ة، ثانو أو املناشو إعدادية تفعيل املحيطواملذكراتعدم ع املدرسة بانفتاح عواملاملتعلقة .

والعملستوجب فيه وال التثقيف ميادين ي معيا ا العمل ر تطو غاية ود ا تكثيف

الوزارة ن ب شراكة ع ا عميم اتجاه املواطنة ع بية ال نوادي توسيع املدارس التطو

الع ذات واملنظمات معيات الناشئةلالقةوا لدى ما ا والعمل واملبادرة التطوع ثقافة تنمية

التعليم من املبكرة املراحل امنذ محيط ر وللتنو بدا للتعليم مركزجذب املدرسة يجعل بما

املختلفة بفئاته املجتمع مع عززالشراكة  الفاعلة.و

رة ظا اليوم ينكر أحد قبيلال من ضاري ا للسلوك املنافية والسلوكيات املمارسات تف

ن والتدخ واملخدرات الضرورياملسكرات من أض لذلك للتصّدي، وعالجّية وقائّية خطة وضع

والّنفسيّ  البدنّية ة ّ ّ بال املضّرة ات العنف،للّسلو املسكرات، املخدرات، ن، التدخ للتلميذ: ة

العاّمة... ات واملمتل ات الّتج ع عتداء ، ّ ا   الّتحّرش

والّثانوي باب .6 عدادي التعليم لة ي ::إعادة املدر التوجيه  منظومة

ة بو ال املنظومة ا ل ال النقائص والشعبمعضلةمن املسالك إ التوجيه سب ضعف

الوزارة ودات مج رغم ات ا عض العالية شغيلية ال القدرة ذات والتكنولوجية والتقنية العلمية

الصديقة "املدرسة وإرساء جاذب فضاء إ املدرسة ل  "تحو

املدر الفضاء ي معيا ا رالعمل  تطو

ات السلو نمقاومة للمتعّلم والنفسّية البدنّية ة ّ بال  املضّرة
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حيثمعاملجال من التق التعليم حول ة وا ة رؤ لتهغياب والتعليمم امل ن و بالت وعالقته

عداديسا  عمليةمع.و للتلميذاسقاط قيقية ا الت املؤ مراعاة دون ل التوجيه ةنظرا صعو

املدر التوجيه قيقية ا الته مؤ و التلميذ رغبة ن ب  .املالءمة

سيق والت العمل مزد من السياق ذا وجب الذلك ترابط ة بو ال املنظومة تحكم ح

حاجي مع تناغم شرة ال املوارد تنمية منظومات الشغلببقية سوق خاللات منظومةمن إرساء

املدر للتوجيه والشعبو جديدة املسالك ع التقوتنو والتعليم امل ن و الت نحو رالتوجيه  تطو

 

 

ا د ش ال النقائص وعدممن ومندمج عام إعالم نظام غياب الية ا التوجيه منظومة

اتيجيةوجود ضعفاس ا أدى مما فاق و للمسالك وضوح عدم مع املدر للتوجيه شاملة

العام التعليم إ مرتفعة توجيه سبة مقابل والعل والتكنولو التق التعليم إ وإالتوجيه

قتصاد و داب ا،شعب املنظومة افتقار منضوء املنتظرة شاري النجاعة مس عالمسلك

اوالتوجيه ر وتطو أدواره النظر إعادة إ يحتاج التوجيه الذي خدمة إعالم اتيجية اس ووضع

؟ ام وا  املدر

 

 

الّدراسةباب .7 عن نقطاع و املدر للفشل  التصّدي

1.7 : املدر بالفشل ددون  امل

بتدائية املرحلة مستوى ة بو ال املنظومة و ةش صعو عدادية املرحلة وخاصة

آلّيات ضعف يجة ن التالميذ سرب ومنع التعليم ة إجبار الناتجتحقيق ي التلقا نقطاع ة مواج

صعبة واجتماعية اقتصادية ظروف العن جميععوقصور ن ب ي شار ال لمل ن لوقايةاملتدخل

ملقاعدوالعالج م ترك إثر ع ا و سيواج ال الك وامل املخاطر من ن واملنقطع ن سر امل شال وان

 الدراسة

املدر التوجيه منظومة  مراجعة

ام وا املدر عالم رمنظومة  تطو

بالفشلحاطة ّددين  بامل
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ة 2.7 بو ال املنظومة من سرون  :امل

الداخليةعد للمردودية التدر قر بيةالتق ال رةو ،لقطاع ظا واستفحال الالتمدرس

سرب عملتال لذا بوي. ال بالشأن ن تم امل جّل تؤرق ال املعضالت إحدى الدراسة من املبكر

الدراسية السنة بداية منذ بية ال التالميذ2015/2016وزارة من امة أعداد استعادة ع

من ان ف والشباب طفال من الفئة ذه تحدق ال باألخطار ا م وعيا الدراسة عن ن املنقطع

مالض واحتضا أخطارالشارع من م شال الن ومتأّكدة لة مست إجراءات التفك  .روري

املرونة إ حيان من كث املفتقدة ة بو ال للمؤسسات الداخلية نظمة مت سا

ساسية للكفايات م امتالك دون التعليم من م إقصا او املدرسة من التالميذ نفور ة املطلو

ياة ا ك ومع الشغل سوق إ الدخول من م ل تخول  ال

 

ّتصال .8 و املعلومات تكنولوجيات رتوظيف ميع)تطو ل رقمي  (حّل

والتعلم 1.8 التعليم عمليات املعلومات  تكنولوجيات

تكنولوجيات إدماج ضعف و ش ة بو ال املنظومة عملياتالتزال تصال و املعلومات

ة املطلو بالكيفية متوفرة غ املادية املستلزمات تزال ال إذ والتعلم، ضعفالتعليم إ إضافة

املوضوع. شامل ّ اتي اس تصّور فتقارإ و املجال ن املدرس عض ن و  ت

داري  2.8 سي ال تصال  :تكنولوجيات

م من ةالبد ابطجا ال وضعف ة بو ال املنظومة قيادة مستوى ع النجاعة ضعف

ونا م مختلف ن ب امل لاوالت ي ال امة ضوء خاصة واملركزة ة و وا املحلية

بالتنظي سمح، والتقييم واملساندة للقيادة مندمج معلومات نظام إرساء سق سرع ال

ّية والتكو التعليمّية ة بوّ ال املنظومة ن سّر امل إدماج  إعادة

الداخلّية نظمة ة:مراجعة بوّ ال  للمؤّسسات

والتعّلمضرورة التعليم ّتصال و املعلومات تكنولوجيات رتوظيف  تطو
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امل املعطيات قواعد التصرف ام ابإح ر وتطو ا وتوحيد ةو توفرة دار دمات ا عص

ونيةدارةو ر لك نوتطو و ت توف مع سيا ال حسن من ن دار ن لتمك خاص

ي و ةلك بو ال لإلدارة عميق تحديث  سياق

تكرس .9 ةباب بوّ ال املنظومة صلب الّرشيدة وكمة ا  مبادئ

ام: 1.9 وامل  الوظائف

ز ال مواطن ةإن بو ال محصورةاملنظومة تبق لةفقطلم ي و التعليمية العملية

ه. وتدب القطاع سي عمليات لتطال ا تجاوز بل البيداغوجية املسائل من ا وغ ة بو ال املنا

شابك. وامل الشائك املتداخل القطاع عو ذا والقضاء بوي ال الشأن سي النجاعة لضمان

ات ا ن ب لإمنبّد ال،التفاوت أك دور ورسمةعطاء طط ا بصياغة يتعلق ما

ات ةمع،التوج ا للصالحيات التدر ض املناسبةاتمكيو التفو القرارات أخذ من

ااملوافقة وتثميومع.صوصّيا ات ا املبادرة ر عنا،تحر و الس عدم من بّد رال تطو

و التصرف ودارةكفاءات ج ة بو قدراو اال شرافادعم س و التخطيط مجاالت

عة، واملتا آلياتمعوالتقييم ر ووطنياالعملتطو ا و وج بية.محليا ال كقطاع ا حيو قطاعا إن

بوي ال املجال النوعية امليدانية الدراسات من التكثيف الواقعو ستد ر بوي تطو عال

ام شرافم س و الذيالرصد العل البحث مجال ع نفتاح مع التقييم دراسات وتكثيف

املأمول. ودون شما مح الساعة حد  بقي

ة: 2.9 بو ال املؤسسات  سي

سم ّ ت حيث واملساندة القيادة مستوى ع املعيقات من العديد ة بو ال املنظومة و ش

وناتضعفب م مختلف ن ب امل والت ابط ال وضعف والتدب النجاعة سي ال املحليةمنظومة

التنظي ل ي ال امة ضوء خاصة واملركزة ة و والصالحيات،وا املشموالت وتداخل

سي وال دارة ّتصال و املعلومات تكنولوجيات رتوظيف  تطو

املركزي  املستوى ع ام وامل رالوظائف  تطو
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فراط إ قيادةإضافة نظام مستوى ع النجاعة وعدم بوي ال الشأن سي املركزة

ة بو ال املؤسسات مجالس إرساء ة صعو ظل املدر عززالتعليم ا يدعو دارةمما

ة بو ال  .املؤسساتية

التقييم 3.9  وظيفة

نجاح عن ديث ا يمكن واملحاسبةماقطاعلال بالشفافية يتصف لم عإذا واملساءلة

ومجزأة. ومنفصلة محدودة تقييمية محطات عن بدال وشاملة ومتواصلة مستمرة تقييمية منظومة

سية التو ة بو ال املنظومة لة امل نات ال إومن ند س للتقييم مرج وط إطار غياب

علمية ومؤشرات حادمعاي لما وتقومه القطاع أداء فاعلية مدى س وتق دافهتحدد أ عن

شودة .امل

سي  و ة بوّ ال املؤّسسات إدارة يل  اتأ

ة بوّ ال للمنظومة العام داء لتقييم وطنّية منظومة  إرساء



 

 

 

  

الثالث زء  ا

امج وال داف و  املبادئ

 2015نوفم



 

 

 

للقطاع ما ا املخطط  سياق
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العاّمة  املبادئ

ة 1 أولو التعليم و بية الدولةوطنيةال عاتق ع  ؛تقع
 

 

ذلكعليم 2 بما مراحله ّل ي ومجا يةعمومي التحض  ؛املرحلة
 

 

املدرسّية 3 قبل بّية ال طفال جميع  ؛حق
 

 

عشرة 4 السادسة سّن إ التمدرس  ؛إلزامية
 

 

موّحد 5 عاليةعليم جودة الفرديةذو حتياجات و صوصيات ا  ؛يرا
 

 

فيه؛ 6 املتأصلة املتعلم كرامة  حفظ
 

 

املستدامة؛ 7 التنمية خدمة بية  ال
 

 

ة 8 بوّ ال املؤّسسة  .حياد
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املدرسةر  سالة
ا: ام  وم

ا؛  1  وتحم الطفل حقوق شمولّية م  تح
    

افؤ   2  تت منصفة ؛مدرسة تمي بال واملتعّلمات ن املتعّلم جميع فرص ا  ف
    

والعمل  3  ياة ل الناشئة ن؛عّد والتكو والتعليم بّية ال : 
    

سان؛  4  صّية ل الشاملة التنمية دف  س
    

الناشئة  5  املواطنةتري وقيم سان حقوق مبادئ  ؛ع
    

صوصّية؛تضمن  6  ا ن املتعّلم حاجيات وترا والّتعّلم التعليم  إفرادّية
    

ا؛  7  از ع و ا إل باالنتماء الشعور املتعّلم وجدان  تر
    

جاذبا؛  8  ا وّ تر توّفرمناخا و ا داخل سليما تواصال  تر
    

ية،  9  ساسّية: املرافقة ثقافّية...؛توفرخدمات اجتماعية،  نفسية،
    

ت...؛  10  مب مطاعم، نقل، ة: الضرورّ سناد  توفرخدمات
    

 

11 
 

معه؛ ومتفاعلة ا محيط ع  منفتحة
    

 

12 
 

عالّية. نّية م وحرفّية كفاءة ذات ة شرّ  توّفرموارد



امج وال داف و املبادئ : الثالث زء  ا

 

63

 

املتخّرج:  مالمح

بالدستور مواطن  1  الواردة والقيم باملبادئ شّبع  ؛حّرم
 

 

 

 

ومبدعة  2  وفاعلة مبادرة  ؛ذات
 

 

 

 

والعمل  3  ياة ا مسؤولياته تحّمل  ؛قادرع
 

 

 

 

متوازنةذو   4  والقيمّيةصّية والوجدانّية املعرفّية ا عاد  ؛أ
 

 

 

 

اديمتمّلك  5  ّ ا القرن  ؛والعشرنلكفايات
 

 

 

 

الكونّيةمتجذر  6  القيم ع ومنفتح ته  ؛وّ
 

 

 

 

محيطه.  7  مع ي يجا التواصل  قادرع



 

 

اتيجّيةداف   س
ما ا  للمخّطط
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طاراملنطقي  مصفوفة



امج وال داف و املبادئ : الثالث زء  ا
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّيةداف داف  ا

الفرص.1 افؤ وت نصاف مبدأ  تحقيق

ا:.1.1 بمردود رتقاء و ّية التحض السنة عميم  استكمال

ا؛1.1.1 ومجانّي ّية التحض السنة  إقرارإلزامّية

ا؛2.1.1 وتوحيد شيط الت وطرق التعّلمات محتوى د  تجو

يتالءم3.1.1 بما نه وتكو بوي ال طار ّية؛توف التحض السنة خصوصّية  مع

ات)؛.4.1.1 وتج (فضاءات الالزمة املادّية املوارد  توف

والّرقابة؛5.1.1 والتقييم عة املتا رآلّيات  تطو

لذوي.2.1 دامجة عليمّية ئة ب ن صوصّيةتأم ا بية (ذووال
ذوو :اضطراباتعاقة، ون) و املو  التعّلم،

عاقة؛1.2.1 ذوي الحتياجات التحتّية ية الب  مالءمة

والبيداغوجّية؛2.2.1 املادّية مستلزماته وتوف فرادي التعليم صيغ  إدراج

الفئات؛3.2.1 ذه مع للتعامل بوي ال طار يل  تأ

الفئات؛4.2.1 ذه مع للتعامل املختّصة ة شرّ ال املوارد  توف

آلياته:.3.1 ر وتطو ي يجا التمي  دعم

ة؛1.3.1 بوّ ال ة ولوّ ذات املؤّسسات برنامج  مراجعة

للقطاع؛2.3.1 ة السنوّ مجة ال ي يجا التمي  اعتماد

واملؤّسسات؛3.3.1 ات ا ن ب التفاوت  تقليص

ّشة؛4.3.1 ال جتماعّية بالفئات الّشاملة  العناية

ات؛5.3.1 ا مختلف بوي ال طار الستقرار خّطة  رسم



امج وال داف و املبادئ : الثالث زء  ا
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

املدرسّية.2 ارطة ا  مراجعة

الّية:1.2 ا املدرسّية ارطة ا تنظيم النظر  إعادة
ات1.1.2 وا املحليات ة؛إشراك بوّ ال املؤّسسات لدمج خّطة  ضبط
ّطة؛2.1.2 ا لتنفيذ ة شرّ وال دماتّية وا املادّية انيات م ّل  عبئة
الفرق.3.1.2 ذات بالفصول العمل إلبطال خّطة  رسم

ة:2.2 بوّ ال شاراملؤّسسات ان حول شرافّية اس نظرة  بلورة
التوسيعات1.2.2 املرتقب؛التخطيط ي العمرا التوّسع يرا بما حداثات  و
لّيا؛2.2.2 ا عل القضاء اتجاه املكتظة الفصول  التقليص
حداثات.3.2.2 و التوّسعات الحتضان الضروري العقاري الرصيد  توف
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّيةداف داف  ا

ة.3 شرّ ال املوارد ركفايات  تطو

ن:1.3 ّون وامل ن املدرس يل  تأ

دد؛1.1.3 ا ن املدرس اّفة ل دمة ا قبل ي تم ن تكو منظومة  إحداث
النظري2.1.3 ن التكو ن ب التوازن ام بإح املستمر ن التكو منظومة ر تطو

ي؛ امليدا ن  والتكو
آليات3.1.3 والتجديد؛إرساء املبادرة ع م ع و ن املدّرس  لتحف
ن؛4.1.3 املدّرس عمل ظروف ن  تحس
ن؛5.1.3 املدّرس عمل وتقييم واملرافقة عة املتا رآليات  تطو
ن؛6.1.3 واملكّون ن املدّرس جميع أمام نّية امل فاق  فتح

غ2.3 من ة شرّ ال املوارد ركفايات ن:تطو  املّدرس

رفّية؛1.2.3 زا عز اتجاه و الكفاءة أساس ع نتداب رمنظومة  تطو
بوي؛2.2.3 ال القطاع ن للعامل نّية امل رالكفايات  تطو
بوي.3.2.3 وال داري طار عمل بظروف  رتقاء
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

د.4 وتجو ن املتعّلم سبات رمك تطو
م  عّلما

التعليمّية:1.4 الوسائل واملنا امج بال  رتقاء

والعشرن؛1.1.4 ادي ا القرن كفايات ترا امج لل وطنّية مرجعّية  بناء
التعّلمات2.1.4 ع ك بال بتدائّية املرحلة ربرامج ساسّية:تطو
صّية3.1.4 تنمّية دف س متوازنا نا تكو يضمن بما التعّلمات شبكة مراجعة

شاملة؛ تنمية  املتعّلم
امج؛4.1.4 ال ات محتو التعليم مراحل تمفصل ام  إح
الّدراسّية؛5.1.4 املواد زمن  مراجعة
سانّية6.1.4 و جتماعّية املواد سان؛دعم حقوق ع بية  وال
ارات؛7.1.4 رامل تطو دف س بيداغوجّية ات مقار  اعتماد
ة؛8.1.4 عصرّ مواصفات وفق ا نا و والوسائط التعليمّية الوسائل ع  تنو
والتعّلم؛9.1.4 التعليم  اعتبارافرادّية

والتدارك.10.1.4 ة للمعا ناجعة منطومة  إرساء

الدولّية:2.4 املعاي مستوى إ به رتقاء و اللغات تدرس د  تجو
ات؛1.2.4 ولو من واعتبارذلك ّية العر اللغة بتدرس  رتقاء
ما؛2.2.4 اتقا وحسن ّية نقل و الفرسّية ن اللغت بتدرس  رتقاء
عدد3.2.4 أوسع ن ثالثة؛تمك ّية أجن لغة إتقان من التالميذ  من

غّلب3.4 و التقييم نجاعة تضمن جديدة تقييمّية منظومة ترك
الضوارب: عديل و ي زا ا ع ن و  الت

ي؛1.3.4 زا ا والتقييم التكو التقييم ن ب توازن جديدة تقييمّية منظومة  ترك
يضمن2.3.4 بما الّضوارب ن؛مراجعة للمتعلم املتوازن ن  التكو
التعليم؛3.3.4 ات مستو مختلف ن ب وشروطه رتقاء آليات  مراجعة
التالميذ؛4.3.4 سبات مك س لق ادّية إش غ محّطات  إحداث
ن؛5.3.4 املتعّلم ميع ملزمة عاّمة وطنّية تقييمّية محّطات  إحداث
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اتيجيةداف العاّمةداف س داف / صوصّية جمالّية ا  داف

املدرسّية.5 ياة ا ر  تطو

1.5: املدر الزمن  مراجعة

؛1.1.5 جتما للّزمن املدر الزمن  مواءمة
ّية؛2.1.5 ف وال والراضّية الثقافية شطة لزمن والتعّلم التعليم زمن  مواءمة
التقييم؛مواءمة3.1.5 لزمن والتعّلم التعليم  زمن
واليومي4.1.5 سبو السنوي، : املدر الزمن ساق أ  مراجعة

الصديقة":2.5 "املدرسة وإرساء جاذب فضاء إ املدرسة ل  تحو
ن؛1.2.5 املتعّلم وتحّفزدافعّية رالنفور ظوا من تقّلص جذابة مدرسّية ئة ب  خلق
ن2.2.5 ا؛تحس وصيان ة بوّ ال املؤّسسات د ّ ع و التحتّية ية  الب
ن.3.2.5 بو ال ن والفاعل ن للمتعّلم جتماعّية دمات ا  توف

املدر3.5 الفضاء ي معيا ا رالعمل  :تطو

؛1.3.5 جتما ا اشعاع ودعم الثقا املدرسة دور  تفعيل
ا؛2.3.5 ومحيط املدرسة ن ب عالم و التواصل رآليات  تطو
ة؛3.3.5 بوّ ال املؤّسسات اّفة والراضّية الثقافّية شطة إلزامّية  إقرار
؛4.3.5 التطّو والعمل ي معّيا ا رالعمل  تطو

ن:4.5 للمتعّلم والنفسّية البدنّية ة ّ بال املضّرة ات السلو  مقاومة
؛1.4.5 املدر الوسط جتما رالعمل  تطو
ن؛2.4.5 للمتعّلم النفسّية املرافقة  مأسسة
ره؛3.4.5 وتطو صغاء اتب م دور  تفعيل
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

والّثانوي .6 عدادي التعليم لة ي  إعادة
1.6: املدر التوجيه منظومة  مراجعة

ا؛1.1.6 تنوع اتجاه والشعب للمسالك الّية ا لة ي ال  مراجعة
املجتمع2.1.6 حاجيات مع يتالءم بما اّمة لة م والتق ّ امل التعليم إيالء
ة؛ ّ  امل

؛3.1.6 امل ن والتكو التعليم منظوم ن معابرب  إحداث
املرتفعة؛4.1.6 شغيلّية ال ذات والتقنّية العلمّية الشعب نحو التوجيه  دعم

2.6: ام وا املدر عالم رمنظومة  تطو
ن؛1.2.6 املتعّلم عند التوجيه رثقافة  تطو
ن؛2.2.6 املتعّلم عند ال املشروع تنمي للتوجيه اتيجّية اس  وضع



امج وال داف و املبادئ : الثالث زء  ا

 

 

73

اتيجيةداف العاّمةداف س داف / صوصّية جمالّية ا  داف

نقطاع.7 و املدر للفشل التصّدي
الّدراسة  عن

بالفشل:1.7 ّددين بامل  حاطة
عة؛1.1.7 واملتا والتدقيق الرصد ام رم  تطو
ّددين؛2.1.7 للم يداغو و مادي دعم  تقديم

ّية:2.7 و والت التعليمّية ة بوّ ال املنظومة ن سّر امل إدماج  إعادة
م؛1.2.7 إدماج وإعادة ة بوّ ال املنظومة من ن سّر امل  استعادة
ي؛2.2.7 ستدرا للتعليم منظومة  ترك

ة:3.7 بوّ ال للمؤّسسات الداخلّية نظمة  مراجعة

وخصوصّيات1.3.7 ة بوّ ال القيم يرا للمؤّسسات الّداخلّية نظمة مراجعة
 املحيط؛

انب2.3.7 ا ع بوي ال انب ا غليب اتجاه التأدي النظام مراجعة
 الزجري.
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تكنولوجيات.8 رتوظيف املعلوماتتطو
ّتصال ميع)و ل رق  (حّل

تكنولوجيات1.8 رتوظيف التعليمتطو ّتصال و املعلومات
 والتعّلم

تصال؛1.1.8 و املعلومات تكنولوجيا استعمال لتعميم املادّية املستلزمات  توف
املعلومات2.1.8 لتكنولوجيا البيداغو ستعمال حسن ع ن املدّرس إقدار

والتعّلم؛ التعليم تصال  و
ن؛3.1.8 واملدّرس ن املتعّلم ذّمة ع ووضعه الرقمي نتاج ر  تطو
املجال.4.1.8 ذا ار بت و التجديد ع ن واملر ن املتعّلم  يع

تكنولوجيات2.8 رتوظيف ّتصالتطو و دارةاملعلومات
سي  وال

ومندمج؛1.2.8 امل مت ي معلوما نظام  إرساء
مقّومات2.2.8 ؛دارةإرساء ّ ومح ا وّ وج ا مركز ونّية  لك
ن3.2.8 العامل اّفة ي.دارةإقدار و لك سي ال ع ة بوّ  ال
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

صلب.9 الّرشيدة وكمة ا مبادئ تكرس
ة بوّ ال  املنظومة

املركزي:.1.9 املستوى ع ام وامل رالوظائف  تطو

واملشموالت؛1.1.9 ام امل للتداخل تجّنبا الوزارة لة ي  إعادة
شاركّية:2.1.9 ال زالديمقراطّية عز القرارو ة مركزّ من  التقليص
واملحاسبة؛3.1.9 والتدقيق للشفافّية الضامنة الرشيدة وكمة ا آليات  إرساء
؛4.1.9 واملا داري رالتصّرف  تطو
ن:5.1.9 بالتكو ا د ّ ع و ا أدا من والّرفع ة شرّ ال املوارد التصّرف  حسن

وي:.2.9 ا املستوى ع ام وامل رالوظائف  تطو

ة؛1.2.9 الالمركزّ عّزز بما ة وّ ا يات املندو لة ي  إعادة
و2.2.9 التصّرف ركفاءات وي؛دارةتطو ا املستوى ع ة بوّ  ال
؛3.2.9 املدر الوسط التغي قيادة ع ن بو ال ن الفاعل  إقدار
ة.4.2.9 وّ ا يات املندو مستوى ع للعمل املالئمة الظروف  توف

ة:3.9 بوّ ال املؤّسسات سي و إدارة يل تأ . 

؛1.3.9 ّ املح التخطيط رثقافة  تطو
و2.3.9 التصّرف ركفاءات ة؛دارةتطو بوّ ال املؤّسسات ة بوّ  ال
؛3.3.9 املدر الوسط التغي قيادة ع ن بو ال ن الفاعل  إقدار
ي.4.3.9 املد املجتمع مع الشراكة ودعم ا بمحيط املؤّسسة رعالقة  تطو

ة:4.9 بوّ ال للمنظومة العام داء لتقييم وطنّية منظومة إرساء . 

ة؛1.4.9 بوّ ال املنظومة أداء بتقييم ع ل يا  إحداث
ودة؛2.4.9 ل وطنّية مرجعّية  ضبط
والتقييم؛3.4.9 مجة ال روظائف  تطو
رآلياته؛4.4.9 وتطو التدقيق دور  تفعيل
ة؛5.4.9 بوّ ال املؤسسات أداء لتقييم منظومة  إرساء
ن6.4.9 الدولّية؛تحس التقييمات س تو  مرتبة
بوي6.4.9 ال الواقع ر تطو اتجاه شرافّية س والدراسات البحوث دعم

جوانبه.  مختلف



 

 

  

ع الرا زء  ا

ة بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي  املخطط

 2016جانفي



 

 

ّول  دف  ال

الفرص افؤ وت نصاف مبدأ  تحقيق
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

الفرص.1 افؤ وت نصاف مبدأ  تحقيق

ا:.1.1 بمردود رتقاء و ّية التحض السنة عميم  استكمال

ّية1.1.1 التحض السنة ا؛إقرارإلزامّية  ومجانّي

ا؛2.1.1 وتوحيد شيط الت وطرق التعّلمات محتوى د  تجو

ّية؛3.1.1 التحض السنة خصوصّية مع يتالءم بما نه وتكو بوي ال طار  توف

ات)؛.4.1.1 وتج (فضاءات الالزمة املادّية املوارد  توف

والّرقابة؛5.1.1 والتقييم عة املتا رآلّيات  تطو

لذوي.2.1 دامجة عليمّية ئة ب ن صوصّيةتأم ا بية (ذووال
ذوو :اضطراباتعاقة، ون) و املو  التعّلم،

عاقة؛1.2.1 ذوي الحتياجات التحتّية ية الب  مالءمة

والبيداغوجّية؛2.2.1 املادّية مستلزماته وتوف فرادي التعليم صيغ  إدراج

طار3.2.1 يل الفئات؛تأ ذه مع للتعامل بوي  ال

الفئات؛4.2.1 ذه مع للتعامل املختّصة ة شرّ ال املوارد  توف

آلياته:.3.1 ر وتطو ي يجا التمي  دعم

ة؛1.3.1 بوّ ال ة ولوّ ذات املؤّسسات برنامج  مراجعة

للقطاع؛2.3.1 ة السنوّ مجة ال ي يجا التمي  اعتماد

واملؤّسسات؛3.3.1 ات ا ن ب التفاوت  تقليص

ّشة؛4.3.1 ال جتماعّية بالفئات الّشاملة  العناية

ات؛5.3.1 ا مختلف بوي ال طار الستقرار خّطة  رسم



 

 

 

ا1.1 بمردود رتقاء و ّية التحض السنة عميم  استكمال

تلقوا1عدداملؤشر  الذين و بالسنة دد ا ن ل امل التالميذ سبة :

ية التحض  سنة

سبة2عدداملؤشر  بنجاحإ: بتدائية املرحلة رسوباء أي دون
سبة تلّق اإبال الذين توالتالميذ يّ عليما  احض
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ا1.1.1 ومجانّي ّية التحض السنة إلزامّية  إقرار

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

 
باالعامةدارة لفة لشؤونامل

اعات وال لالقانونية مع سيق بالت
املعنية ل يا  ال

 
2016 

 
املدر والتعليم بية لل التوجي القانون عديل

ع بالتنصيص عنه تبة امل ية تي ال لزاميةإوالنصوص
ا ومجاني ية التحض  .السنة
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د2.1.1 شيطوطرق التعّلماتمحتوى تجو االت  وتوحيد

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

باالعامةدارة لفة امجامل ل
املستمر ن و  والت

م 2016 ستل ية التحض بالسنة خاّصة موّحدة برامج وضع
طفال لدى ياتية ا ارات  امل

باالعامةدارة لفة امجامل ل
املستمر ن و  والت

بالتجديد لف امل ل ي ال
ة بو ال والبحوث  البيداغو

املالئمةإنتاج 2016 التعليمية  الوسائل

باالعامةدارة لفة امجامل ل
املستمر ن و  والت

مجال 2016 ن املتدخل بمختلف اّصة ا ن و الت برامج ر تطو
ية التحض  السنة
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ّية3.1.1 التحض السنة خصوصّية مع يتالءم بما نه وتكو بوي ال طار  توف

املسؤولة ة  جراءات نجاز روزنامة ا

لفةالعامةدارة ملواردباامل
شرة  ال
بالدراساتدارة لفة امل العامة

 والتخطيط
بالشؤوندارة لفة امل العامة
 املالية

2016-2019 

ضافّية اجات ا نغطية املدرس  من

باالعامةدارة لفة امجامل ل
املستمر ن و  والت

لف امل ل ي نال ون امل ن و  بت

2016-2019 

املجاالت ية تحض بأقسام ن لف امل ن املدرس ن و ت
شيطية والت  البيداغوجية
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ات)4.1.1 وتج (فضاءات الالزمة املادّية املوارد توف . 

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

 
لفةالعامةدارة لبناءاتباامل
 والتج

بالدراسات لفة امل العامة دارة
 والتخطيط

بالشؤون لفة امل العامة دارة
 املالية

 
2016-2019 

 
اجات ا ضوء ا وتج الالزمة الفضاءات توف

 املستحدثة
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والّرقابة5.1.1 والتقييم عة املتا رآلّيات  تطو

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
البيداغوالعامةدارة بالتفقد لفة  امل

ة 2016 و ج خطة حسبضبط املؤسسات ملرافقة
ا  خصوصيا

لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
البيداغوالعامةدارة بالتفقد لفة  امل
لفةالعامةدارة ودةبالامل وا  تقييم

واملاالعامةدارة داري بالتفقد لفة  امل

بالسنة 2016 خاصة ورقابة تقييم معاي ضبط
ية  التحض

البيداغوالعامةدارة بالتفقد لفة  امل
واملاالعامةدارة داري بالتفقد لفة  امل

عة 2016-2019 يةاملتا التحض السنة لس ة الدور
(عمومية املتدّخلة املؤسسات مختلف

 وخاّصة)



 

 

 

ن2.1 ئةتأم صوصّيةحتياجاتلذوي دامجةعليمّيةب  ا
اتذوو عاقة،ذوو ( ون التعّلم،صعو و  ...)املو

صوصيةحتياجاتذوي التالميذسبة:1عدداملؤشر نا  املدمج

ةاملؤسساتسبة:2عدداملؤشر بو يأةال يةناحيةمنامل التحتيةالب

ات صوصيةحتياجاتذوي الحتضانوالتج  ا

نسبة:3عدداملؤشر ناتلقواالذيناملدرس  املدردماجتكو
نالتالميذسبة:4عدداملؤشر واالذين)فوجمن(املدمج  بنجاحاملرحلةأ
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عاقة1.2.1 ذوي الحتياجات التحتّية ية الب  مالءمة

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

لفةالعامةدارة لبناءاتباامل
 والتج

ذوي 2016-2019 احتياجات عتبار ن ع تأخذ ندسية أمثلة اعتماد
عند ديدةإحداثعاقة ا  املؤسسات

لفةالعامةدارة لبناءاتباامل
 والتج

حسب 2016-2019 عاقة لذوي اضنة ا ة بو ال املؤسسات يئة
اجة  ا
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 والبيداغوجّيةاملادّيةمستلزماتهوتوففراديالتعليمصيغإدراج2.2.1

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
لفةالعامةدارة يةعدادملرحلة باامل

الثانوي   والتعليم

االت 2016 ا رصد من ن املدرس تمكن مالحظة ات شب وضع
لتعليم املختّصةإاملستوجبة ات ا عند ا شعار و فرادي

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل الفئاتتوف 2019-2016 ال افة الحتياجات مالئمة رقمية تطبيقات
دفة  املس

لفةالعامةدارة نباامل و والت امج ل
 املستمر

فرادي 2016-2019 للتعليم وتقييما، عّلما و عليما ، املنا ع  تطو
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يل3.2.1 بوي طارتأ  الفئاتذهمعللتعاملال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

لف امل ل ي نبال ون امل ن و ت
بية  ال

نمحاور إعداد 2016 و نت دف املس صوصية  مالئمة

لف امل ل ي نبال ون امل ن و ت
بية  ال

ا 2016 وإثراؤ املجال ذا ن و الت وحدات ن  تحي

لفةالعامةدارة امجباامل ل
املستمر ن و  والت

لفائدة 2019–2016 ومحلية ة و وج وطنية ن و ت خطة ضبط
ا وتنفيذ ن  املدرس
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ةاملواردتوف4.2.1 شرّ  الفئات؛ذهمعللتعاملاملختّصةال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

لفةالعامةدارة ملواردباامل
شرة  ال

اجة 2016-2019 ا حسب ن النفساني ن خصائي  توف

لفةالعامةدارة ملواردباامل
شرة  ال

نإحداث 2016-2019 مختص ن مر  خطة

لفةالعامةدارة ملواردباامل
شرة  ال

حياةإحداث 2016-2019 مساعدي  خطة



 

 

 

يالتميدعم.3.1 ريجا  آلياتهوتطو

بالتمي1عدداملؤشر  املنتفعة ة بو ال املؤسسات سبة ي:  يجا

عدد بالقسم2املؤشر ن املزاول ن للمدرس قدمية سنوات معّدل :

ة ا  حسب
ّ 3املؤشرعدد وما مادّي بدعم ن املنتفع التالميذ سبة : 
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برنامج1.3.1 ةمراجعة بوّ ال ة ولوّ ذات  املؤّسسات

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

لفةالعامةدارة بالدراساتامل
معوالتخطيط لبالشراكة ي ال

لف البيداغوباال لتجديد
ة بو ال  والبحوث

السابقةإنجاز  2016 ا محطا للتجرة موضو  تقييم

لفةالعامةدارة بالدراساتامل
معوالتخطيط لبالشراكة ي ال

لف البيداغوباال لتجديد
ة بو ال  والبحوث

تمي 2017 إ تحتاج ال املؤسسات يف تص معاي تحديد
ي  إيجا

لفةالعامةدارة لدراساتباامل
 والتخطيط

ي 2017 إيجا تمي إ تحتاج ال ة بو ال املؤسسات خارطة رسم
معاي اوفق عل املتفق يف  التص
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للقطاع2.3.1 ة السنوّ مجة ال ي يجا التمي  اعتماد

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
لفةالعامةدارة الثانوي عدادملرحلة باامل والتعليم  ية

ل  واملساندةالقيادةيا

سنويإ 2016-2020 تدّخل نامج ب دفة املس املؤسسات فراد
وفق يداغوجية) و ية ولوجس شرة و مادية (موارد

املؤسسة مجلس ا منطلق تصاعدية  برمجة

لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
لفةالعامةدارة الثانوي عدادملرحلة باامل والتعليم  ية

ل واملساندةيا  القيادة

الفعلية 2016-2020 اجات ل ستجيب بما الالزم الدعم تقديم
دفة املس  للمؤسسات

لفةالعامةدارة معباامل بالشراكة ودة وا للتقييم ي ال
ةبالفامل بو ال والبحوث البيداغو  لتجديد

دفةإرساء 2017 املس للمؤسسات ومرافقة عة متا  منظومة

لفةالعامةدارة معباامل بالشراكة ودة وا للتقييم ي ال
ةبالفامل بو ال والبحوث البيداغو  لتجديد

ي 2017-2020 يجا بالتمي املستفيدة املؤسسات أداء تقييم
ا  دور
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واملؤّسسات3.3.1 ات ا ن ب التفاوت  تقليص

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

لفةالعامةدارة بالدراساتامل
معوالتخطيط لبالشراكة ي ال

لف والبحوثباامل البيداغو لتجديد
بية لل ة و ا يات واملندو ة بو  ال

نإعداد 2016 ب التفاوت أوجه تحديد قصد معمقة يصية دراسة
انطالقا سباب) و ر (املظا ات ا ن و املناطق ن و املؤسسات

وي  ا املستوى ينجزع مستفيض يص  من

لفةالعامةدارة ملرحلةباامل
 بتدائية

لفةالعامةدارة ملرحلةباامل
الثانوي عداد  والتعليم  ية

املالية بالشؤون لف امل ل ي  ال

املؤسسات 2016-2020 ن ب التفاوت أوجه من ّد ل ة سنو تدخالت ضبط
لالرتقاء ات) وا املؤسسات ع مشار من (انطالقا ات ا ن و

املنجزة الدراسة نتائج ع اعتمادا ا  بمؤشرا
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ّشة4.3.1 ال جتماعّية بالفئات الّشاملة  العناية

ة  جراءات نجازروزنامة  املسؤولةا

لفةالعامةدارة مستوىامل ع ي املعلوما بالنظام
جتماعية الشؤون ووزارة بية ال  وزارة

سنة ّل من لية املستف جو التالميذ إسمية قائمات بيانات)يضبط (قاعدة دين
ي ال مع سيق املعنيةابالت  ل

لفةالعامةدارة دارةوبتدائيةباملرحلةامل
لفة امل الثانويالتعليمو ةيعداد باملرحلةالعامة

جتماعيةمصاوكذلك الشؤون  وزارة

سنة ّل من رأوت من ش املنحدرن التالميذ لفائدة شامل اجتما تدّخل برنامج ضبط
الدخل) ومحدودة املعوزة (العائالت ّشة اجتماعية  أوساط

لفةالعامةدارة دارةوبتدائيةباملرحلةامل
لفة امل الثانويالتعليمو ةيعداد باملرحلةالعامة

جتماعيةمصاوكذلك الشؤون مصاو وزارة
ة ال  وزارة

من تم و  سنةلس املادي الدعم والنفسيةتقديم ية وال جتماعية حاطة
سر أبناء التالميذ الدخل...لفائدة ومحدودة  املعوزة

لفةالعامةدارة اعاتامل وال القانونية املدرسيةإحداث 2016 بالشؤون دمات ل  ديوان

  



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي ّول –املخطط دف  ال

 

95

ات5.3.1 ا مختلف بوي ال طار الستقرار خّطة  رسم

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

لفةالعامةدارة ةامل شر ال عبور  2016 باملوارد محطات عت ال واملؤسسات املناطق قائمة  تحديد

لفةالعامةدارة ةباملواردامل شر من ال (انطالقا سنة ع )2017ّل املحفزة (سكن) املادية وافز وا (منح) املالية يعات ال توف
 ستقرار

لفةالعامةدارة ةباملواردامل شر مركزعديل 2017 ال للعمل دنيا مّدة تحديد مع و ن التعي صيغ
ستقرار لضمان ّول بوي  العمل  ال

لفةالعامةدارة ةباملواردامل شر النقل 2017 ال ات حر س مقاي  مراجعة

 



 

 

ي الثا دف  ال

ارطةمراجعة  املدرسّيةا



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي ي–املخطط الثا دف  ال

 
97 

 

اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

املدرسّية.2 ارطة ا  مراجعة

الّية:1.2 ا املدرسّية ارطة ا تنظيم النظر  إعادة
ة؛1.1.2 بوّ ال املؤّسسات لدمج خّطة ضبط ات وا املحليات  إشراك
ّطة؛2.1.2 ا لتنفيذ ة شرّ وال دماتّية وا املادّية انيات م ّل  عبئة
الفرق.3.1.2 ذات بالفصول العمل إلبطال خّطة  رسم

ة:2.2 بوّ ال شاراملؤّسسات ان حول شرافّية اس نظرة  بلورة
املرتقب؛1.2.2 ي العمرا التوّسع يرا بما حداثات و التوسيعات  التخطيط
لّيا؛2.2.2 ا عل القضاء اتجاه املكتظة الفصول  التقليص
التوّسعات3.2.2 الحتضان الضروري العقاري الرصيد حداثات.توف  و



 

 

ارطةتنظيمالنظرإعادة.1.2 الّيةاملدرسّيةا  ا

ذات املدارس سبة : اءاملؤشر ا تّم ال الفرق ذات الفصول
ا ف الفرق بنظام  العمل
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ة1.1.2 بوّ ال املؤّسسات لدمج خّطة ضبط ات وا املحليات  إشراك

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
لفةالعامةدارة  الثانوي التعليمو ةعداديملرحلةباامل

ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي  ال

العمل 2016 خالل من ة بو ال املؤسسات لدمج ف عم مخطط بناء
واملحلية ة و وا املركزة ات املستو ن ب ك  املش

لفةالعامةدارة  والتخطيطبالدراساتامل
لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
لفةالعامةدارة  الثانوي التعليمو ةعداديملرحلةباامل

ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي  ال

سيق 2016 اتمعالت و نار الس مختلف حول واملحلية ة و ا السلط
املخطط محتوى لضبط ياملحتملة ا ال الف  العم

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
لفةالعامةدارة  الثانوي التعليمو ةعداديملرحلةباامل

و ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي دارةال
لفة عالمبامل و  االتصال

ج 2016 و لل اتصالية خّطة املدرسيةضبط ارطة ا مراجعة نامج  ل
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ّطة2.1.2 ا لتنفيذ ة شرّ وال دماتّية وا املادّية انيات م ّل  عبئة

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
لفةالعامةدارة  بتدائيةملرحلةباامل
لفةالعامةدارة  الثانوي التعليمو ةعداديملرحلةباامل

ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي  ال

للتالميذ 2016-2017 ا وغ وإعاشة نقل من سناد خدمات  توف

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
لفةالعامةدارة  بتدائيةملرحلةباامل
لفةالعامةدارة  الثانوي التعليمو ةعداديملرحلةباامل

ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي  ال

جتماعية 2016-2020 والشؤون (النقل املعنية الوزارات مع ات شرا عقد
املجال  والثقافة...)

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
لفةالعامةدارة  الثانوي التعليمو ةعداديملرحلةباامل

ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي  ال

واملمكنة 2016-2020 الالزمة دمات ا لتقديم ي املد املجتمع مع ات شرا  عقد
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 الفرق ذاتبالفصول العملإلبطالخّطةرسم3.1.2

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
لفةالعامةدارة والتعليمملرحلةباامل عدادية

 الثانوي 
والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال

ة بو  ال

من غرا 2016بداية ا املستوى ع للمتاح وفقا ة بو ال املؤسسات تجميع
املدرسية لة و النقل خدمات توف  مع

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
لفةالعامةدارة والتعليمملرحلةباامل عدادية

 الثانوي 
والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال

ة بو  ال

من ا 2016بداية ف تتعّذر ال املؤسسات الفرق ذات بالفصول العمل اء إ
الدراسية السنة من بداية التجميع  2017-2016عملية
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لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
لفةالعامةدارة  بتدائيةملرحلةباامل
لفةالعامةدارة والتعليمملرحلةباامل عدادية

 الثانوي 
والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال

ة بو  ال

ة 2017-2020 بو ال املرافق جميع ا تتوّفر ى ك جديدة مؤسسات إحداث
الفرق ذات املدارس تالميذ لتجميع املدر ت املب وكذلك

توف مع حاطةامللغاة و  املرافقة

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
لفةالعامةدارة بتدائيةباامل  ملرحلة
والثانوي العامةدارة باإلعدادي لفة  امل

والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال
ة بو  ال

ا والدائمة سنو القارة ية وال النفسية واملرافقة التأط توف
تات ملب املحتضنة املدارس  لتالميذ



 

 

 

شرافّيةنظرةبلورة.2.2 شارحول اس ةاملؤّسساتان بوّ  ال

ةتّمتالاملؤسساتسبة:1عدداملؤّشر  رةمعا اكتظاظظا  ف

ةاملؤسساتسبة:2عدداملؤّشر  بو املثللمواصفاتستجيبالال
يعاببطاقةيتعلقفيما  س
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حداثات1.2.2 و التوسيعات املرتقبتخطيط ي العمرا التوّسع يرا  بما

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال

ة بو  ال

املعتمدية 2016-2020 حسب املحتمل ي العمرا للتطّور شامل شرا اس تصّور بناء
 والوالية

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
والتجدارة بالبناءات لفة امل  العامة

مجة  2016-2017 ل ف ي اجرا دليل والتوسإعداد معحداثات يتوافق بما عات
املحتمل ي ا والس ي العمرا  التطّور

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
املاليةدارة بالشؤون لفة امل  العامة
ندارة و بالت لفة امل  العامة
انيةدارة امل بالتصرف لفة امل العامة

داف  حسب

الس 2016-2017 املالية مجة وال ي التكتي التخطيط مجاالت القدرات ر ةتطو نو
 ) ي الثا العنوان املستوىحداثاتلعناصر ع ات) والتج والتوسيعات

وي   ا
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لّيا2.2.2 ا عل القضاء اتجاه املكتظة الفصول  التقليص

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
والتجدارة بالبناءات لفة امل  العامة
املاليةالعامةدارة بالشؤون لفة  امل

توفّ برمجة  2016-2020 لما الالزمة لذلكحداثات املوضوعية العناصر رت
كتظاظ من ا مؤسسا ي عا ال  املناطق

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
والتجدارة بالبناءات لفة امل  العامة
بالشؤوندارة لفة امل  املاليةالعامة

دود 2016-2020 ا ضمان مع املكتظة املؤسسات الالزمة التوسيعات برمجة
ا اشتغال سن  الدنيا

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
والتجدارة بالبناءات لفة امل  العامة
املاليةدارة بالشؤون لفة امل  العامة

معدالت 2016-2020 من توفالتقليص مع والوطنية ة و ا املعدالت لبلوغ الكثافة
ة الضرور واملادية شرة ال  املوارد
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حداثات3.2.2 و التوّسعات الحتضان الضروري العقاري الرصيد  توف

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
والتجالعامةدارة بالبناءات لفة  امل
املاليةدارة بالشؤون لفة امل  العامة

وزارة 2016-2017 مصا مع وطنية عمل خطة والفالحةأضبط الدولة مالك
مالئم عقاري رصيد لتوف واملحلية ة و ا والسلط إلحداثوالتج

مرذلك تطلب لما جديدة  مؤسسات

لفةالعامةدارة والتخطيطامل  بالدراسات
والتجدارة بالبناءات لفة امل  العامة
املاليةدارة بالشؤون لفة امل  العامة

ن 2016-2020 الباعث يلزم بما العمرانية يئة ال نماذج تخصيصالعقار مراجعة ن
تروي  عقاري  رصيد

 



 

 

 

الثالث دف  ال

ر ةاملواردكفاياتتطو شرّ  ال
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املوارد.3 ركفايات ةتطو شرّ  ال

ن:1.3 ّون وامل ن املدرس يل  تأ

دد؛1.1.3 ا ن املدرس اّفة ل دمة ا قبل ي تم ن تكو منظومة  إحداث
النظري2.1.3 ن التكو ن ب التوازن ام بإح املستمر ن التكو منظومة ر تطو

ي؛ امليدا ن  والتكو
املبادرة3.1.3 ع م ع و ن املدّرس لتحف آليات  والتجديد؛إرساء
ن؛4.1.3 املدّرس عمل ظروف ن  تحس
ن؛5.1.3 املدّرس عمل وتقييم واملرافقة عة املتا رآليات  تطو
ن؛6.1.3 واملكّون ن املدّرس جميع أمام نّية امل فاق  فتح

ن:2.3 املّدرس غ من ة شرّ ال املوارد ركفايات  تطو

رمنظومة1.2.3 رفّية؛تطو زا عز اتجاه و الكفاءة أساس ع  نتداب
بوي؛2.2.3 ال القطاع ن للعامل نّية امل رالكفايات  تطو
بوي.3.2.3 وال داري طار عمل بظروف  رتقاء



 

 

يل.1.3 نتأ ناملدرس  واملكّون

يةيامسبة:1عدداملؤشر  املنجزةالتكو

نسبة:2عدداملؤشر ناملدرس تمتالذينواملكون
م مإثرترقي ع يةلدوراتمتا يليةتكو  وتأ
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نمنظومةإحداث1.1.3 يتكو دمةقبلتم اّفةا نل دداملدرس  ا

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

باالعامةدارة لفة نامل و والت امج ل
 املستمر

العل والبحث العا التعليم  وزارة

التعليمإحداث 2016/2017 ملدر سبة بال بية ال علوم تطبيقية إجازة
ي  بتدا

باالعامةدارة لفة نامل و والت امج ل
 املستمر

العل والبحث العا التعليم  وزارة

املرحلة 2016/2017 اختصاصات افة تطبيقية ماجست مرحلة إحداث
الثانوي  والتعليم سنةعدادية خالل مناظرة 2016(فتح

نظام جازة ع ن مرحلة"إمد"للمتحصل إ للدخول
التطبيقية)  املاجست
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ي2.1.3 امليدا ن والتكو النظري ن التكو ن ب التوازن ام املستمربإح ن التكو رمنظومة  تطو

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

املعتمدة 2016-2017 البيداغوجية ات املقار وفق ن و للت وطنية مرجعية إعداد
امج لل الوطنية  واملرجعية

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
ن ون امل ن و بت لف امل ل ي بيةال  ال

املعتمدة 2016-2017 الدولية املعاي وفق ن و الت ندسة ل وطنية منظومة  إرساء

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

ن 2016-2017 و الت منظومة ضمن ة حضور ادية إش ية و ت مراحل إحداث
 املستمر

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل  ال

عد 2016-2017 عن ادي ش ن و الت رمنظومة  تطو

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
ن ون امل ن و بت لف امل ل ي بيةال  ال

بوي 2016-2017 ال النفس وعلم التواصل مجاالت ن و للت شامل تصّور بناء
املواد علمّية  و
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نلتحفآلياتإرساء3.1.3 ماملدّرس ع  والتجديداملبادرةعو

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

باالعامةدارة لفة نامل و والت امج  املستمرل
شرةدارة ال باملوارد لفة امل  العامة

ن 2016-2018 و بالت قية ال  رط

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
شرةدارة ال باملوارد لفة امل  العامة

ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي  ال

وأ 2016-2018 البحثية عمال املنجزةاعتماد التجديد عمال
قيات  ال

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
شرةدارة ال باملوارد لفة امل  العامة

ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي  ال

والتعرف 2016-2020 ا شر و والتجديد البحث مبادرات ن تثم
وطنية مسابقات خالل من قارةا ة و  وج
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ن4.1.3 نعملظروفتحس  املدّرس

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
والتجالعامةدارة بالبناءات لفة  امل

وتوف 2016-2020 ع واملعيناتتنو ية اللوجس الوسائل
الالزمة  البيداغوجية

والتجالعامةدارة بالبناءات لفة التعلمات 2020-2016 امل لتكملة شيطية ت فضاءات  توف

والتجالعامةدارة بالبناءات لفة متطلبات 2017-2016 امل مع يتالءم بما املدر الفضاء ندسة ر تطو
التعليمية  العملية
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ر5.1.3 عةآلياتتطو نعملوتقييمواملرافقةاملتا  املدّرس

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

البيداغوالعامةدارة بالتفقد لفة واملرافقة 2017-2016 امل عة املتا جودة يضمن بما التفقد مة م ر تطو
محّددة جودة معاي وفق  والتقييم

لفةالعامةدارة مرجعية 2016 البيداغوبالتفقدامل نوضع للمدرس البيداغو للتقييم  موحدة

لفةالعامةدارة  البيداغوبالتفقدامل
شرةدارة ال باملوارد لفة امل  العامة
باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل

ن 2016-2017 املدرس ملرافقة ة بو ال املؤسسات مديري دور ر تطو
م أدا وتقييم م عمل عة  ومتا

لفةالعامةدارة  البيداغوبالتفقدامل
باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل

املردود 2016 لتقييم بيداغوجية جودة معاي شبكة إعداد
ن للمدرس البيداغو داء  و
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نّيةفاقفتح6.1.3 نجميعأمامامل ناملدّرس  واملكّون

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

لفةالعامةدارة  البيداغوبالتفقدامل

ياة 2016-2018 ا مدى ن و والت التعليم منظومة  إرساء

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

لفةالعامةدارة  البيداغوبالتفقدامل
شرةدارة ال باملوارد لفة امل  العامة

سبة 2016-2018 املك القدرات ن لتثم وطنية منظومة إرساء
قية ال ا  واعتماد

  



 

 

 

ر.2.3 ةاملواردكفاياتتطو شرّ نغمنال  املّدرس

يةيامسبة:1عدداملؤشر  املنجزةالتكو

إثرترقيتهتمتالذياملدرسغطارسبة:2عدداملؤشر
عته يةلدوراتمتا يليةتكو  وتأ
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ر1.2.3 رفّيةعززاتجاهوالكفاءةأساسعنتدابمنظومةتطو  ا

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

لفةالعامةدارة ةامل شر ال  باملوارد

غ 2016 بوي ال لإلطار نية امل للمالمح مرجعيات ضبط
للقطاع الفعلية حتياجات حسب  املدّرس

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

لفةالعامةدارة ةامل شر ال  باملوارد

غ 2017-2018 الرتب مختلف لالنتداب ية و ت مراحل إحداث
بية ال ن م د بمعا الوظيفة) مباشرة (قبل املدّرسة

للقطاع الفعلية لالحتياجات  وفقا

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

لفةالعامةدارة ةامل شر ال  باملوارد

مراحل 2017-2018 مختلف ن ب كة مش ية و ت وحدات وضع
وأخالقيات سان (حقوق املدرس غ طار ن و ت

(... نة  امل
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ر2.2.3 نّيةالكفاياتتطو نوالعلمّيةامل بوي القطاعللعامل  ال

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

لفةالعامةدارة  البيداغوبالتفقدامل
ةدارة شر ال باملوارد لفة امل  العامة

ا 2016-2018 واعتماد سبة املك القدرات ن لتثم وطنية منظومة إرساء
قية  ال

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
ةدارة شر ال باملوارد لفة امل  العامة

ن 2016-2018 و بالت قية ال  رط

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
ةدارة شر ال باملوارد لفة امل  العامة

ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي  ال

قيات 2016-2018 ال املنجزة التجديد وأعمال البحثية عمال  اعتماد

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
بية ال ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل  ال

عد 2016-2017 عن ادي ش ن و الت رمنظومة  تطو
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بوي داري طارعملبظروفرتقاء3.2.3  وال

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

والتجالعامةدارة بالبناءات لفة  2017-2016 امل
الضرورة العمل وأدوات ات والتج الفضاءات  توف

شرةدارة ال باملوارد لفة امل  العامة
باالعامةدارة لفة امجامل املستمرل ن و  والت

2017 
إقرار خالل من داء ر لتطو ي تحف برنامج وضع

للغرض ليات من   جملة

باالعامةدارة لفة املستمرامل ن و والت امج  ل
شرةدارة ال باملوارد لفة امل  العامة

ة بو ال والبحوث البيداغو بالتجديد لف امل ل ي  ال

مبادرات 2016-2020 ن اتثم والتعرف ا شر و والتجديد البحث
قارة ة و وج وطنية مسابقات خالل  من

 



 

 

ع الرا دف  ال

ر سباتتطو نمك داملتعّلم موتجو عّلما
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

د.4 وتجو ن املتعّلم سبات رمك تطو
م  عّلما

التعليمّية:1.4 الوسائل واملنا امج بال  رتقاء

ترا1.1.4 امج لل وطنّية مرجعّية والعشرن؛بناء ادي ا القرن  كفايات
ساسّية:2.1.4 التعّلمات ع ك بال بتدائّية املرحلة ربرامج  تطو
صّية3.1.4 تنمّية دف س متوازنا نا تكو يضمن بما التعّلمات شبكة مراجعة

شاملة؛ تنمية  املتعّلم
ات4.1.4 محتو التعليم مراحل تمفصل ام امج؛إح  ال
الّدراسّية؛5.1.4 املواد زمن  مراجعة
سان؛6.1.4 حقوق ع بية وال سانّية و جتماعّية املواد  دعم
ارات؛7.1.4 رامل تطو دف س بيداغوجّية ات مقار  اعتماد
ة؛8.1.4 عصرّ مواصفات وفق ا نا و والوسائط التعليمّية الوسائل ع  تنو
والتعّلم؛9.1.4 التعليم  اعتبارافرادّية

والتدارك.10.1.4 ة للمعا ناجعة منطومة  إرساء

الدولّية:2.4 املعاي مستوى إ به رتقاء و اللغات تدرس د  تجو
ات؛1.2.4 ولو من واعتبارذلك ّية العر اللغة بتدرس  رتقاء
ما؛2.2.4 اتقا وحسن ّية نقل و الفرسّية ن اللغت بتدرس  رتقاء
ثالثة؛3.2.4 ّية أجن لغة إتقان من التالميذ من عدد أوسع ن  تمك

غّلب3.4 و التقييم نجاعة تضمن جديدة تقييمّية منظومة ترك
الضوارب: عديل و ي زا ا ع ن و  الت

جديدة1.3.4 تقييمّية منظومة ي؛ترك زا ا والتقييم التكو التقييم ن ب  توازن
ن؛2.3.4 للمتعلم املتوازن ن التكو يضمن بما الّضوارب  مراجعة
التعليم؛3.3.4 ات مستو مختلف ن ب وشروطه رتقاء آليات  مراجعة
التالميذ؛4.3.4 سبات مك س لق ادّية إش غ محّطات  إحداث
محّطات5.3.4 ن؛إحداث املتعّلم ميع ملزمة عاّمة وطنّية  تقييمّية



 

 

 
 

امجرتقاء.1.4  التعليمّيةالوسائلواملنابال

الدراسّيةالسنة(املعّدلةاملدرسيةالكتبسبة:املؤشر

نالعمل:2016/2017 ت التعليممنوالثانيةوالس
ّي   )والراضياتالقراءةمعّدلةبكتببتدا
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امجوطنّيةمرجعّيةبناء1.1.4 اديالقرن كفاياتترالل  والعشرنا

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

امجدارة بال لفة امل اديالقرن كفاياتتحديد 2016 العامة اراتوالعشرنا ياتيةوامل ا
ا  التوللسياقومالءم

امجدارة بال لفة امل اج 2016 العامة امل مرجعية املعتمد ديد ا ي املفا طار  تحديد

امجدارة بال لفة امل ع 2016 العامة ب ت التعليمية والوسائل اج امل مرجعية وثيقة إعداد
ياتية ا ارات وامل والعشرن ادي ا القرن  كفايات
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ر2.1.4 كبتدائّيةاملرحلةبرامجتطو  ساسّيةالتعّلماتعبال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

امجدارة بال لفة امل اج 2016 العامة امل بناء ستعتمد ال البيداغوجية ات املقار  تحديد

امجدارة بال لفة امل اج 2016 العامة امل ناء ب لفة امل الفنية ان ال د ّ نع و  بالت

امجدارة بال لفة امل التعّلمات 2016 العامة املرحلةتحديد ات مستو مختلف إ سبة بال ساسية
 بتدائية

امجدارة بال لفة امل ب 2016 العامة بتدائية باملرحلة اج امل ساسّيةبناء التعّلمات ع ك  ال

امجدارة بال لفة امل مقارة 2019-2016 العامة باعتماد املدرسية للكتب املرحلية اجاملراجعة  امل

  



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي ع–املخطط الرا دف  ال

125

نايضمنبماالتعّلماتشبكةمراجعة3.1.4 دفمتوازناتكو  شاملةتنميةاملتعّلمصّيةتنمّيةس

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

امجدارة بال لفة امل معاي 2016 العامة التعّلمات Standardsتحديد شبكة ّلضبط إ سبة بال
عليمية  مرحلة

امجدارة بال لفة امل ل 2016 العامة صوصية طبقا املواد وضوارب التعّلمات شبكة ضبط
 مرحلة

امجدارة بال لفة امل شطة 2016 العامة وأ مدّرسة مواد ن ب التعّلمات ع  توز
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ام4.1.4 اتالتعليممراحلتمفصلإح امجمحتو  ال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

ختصاصات متعّددة قيادة تحتنة
بدارةإشراف لفة امل امجالعامة ال

التعليمية 2016 املراحل مختلف ن ب ابط وال امل الت ن  تأم

كة مش مختّصة إشرافان دارةتحت
ب لفة امل امجالعامة   ال

ن 2016 بتدائيةتأم واملرحلة ي التحض القسم ن ب ابط وال امل الت
ثانية ناحية من العا والتعليم ة الثانو املرحلة ن و ناحية  من
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 الّدراسّيةاملوادزمنمراجعة5.1.4

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

امجدارة بال لفة امل الدراسة تحديد 2016 العامة ساعات ّل عدد ل باعتمادسبوعية مستوى
الدوليّ   ةاملعاي

امجدارة بال لفة امل ل 2016 العامة لتدرس املستوجبة للساعات السنوي ع التوز مبدأ اعتماد
ع) التوز املرونة (اعتماد  ماّدة

امجدارة بال لفة امل ع 2016 العامة ك ال مع املواد عض تدرس باملشروع ة املقار اعتماد
 ساسيةالتعّلمات 

  



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي ع–املخطط الرا دف  ال

128

سانّيةجتماعّيةاملواددعم6.1.4 بيةوالفنّيةو  سانحقوق عوال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

امجدارة بال لفة امل املواطنةإدراج 2017-2016 العامة قيم ع بية ال ا مدار املنا جديدة عّلمات
 سانوحقوق

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل  ال
ل ي لفال البيداغوامل بالتجديد

ة بو ال  والبحوث

املواطنةإ 2017-2019 قيم عزز ع ساعد متنوعة عليمية وسائط نتاج
سان  وحقوق

يقظة تناغم 2019-2016 فرق ن لتأم التعليمية والوسائل املنا إعداد فرق عمل مرافقة
وحقوق املواطنة قيم مع ا ا  سانمحتو

  



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي ع–املخطط الرا دف  ال

129

اتاعتماد7.1.4 دفبيداغوجّيةمقار رس اراتتطو  امل

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

امجدارة بال لفة امل املواد 2016 العامة عض تدرس ع املشار  اعتماد

امجدارة بال لفة امل نالشراكةاعتماد 2016 العامة بيةوزارةب رالصلةذاتووزاراتال لتطو
ارات نيةوالراضيةالثقافيةاملجاالتالتالميذم  وامل

امجدارة بال لفة امل نأت 2017 العامة املم ن و الت مراكز داخل وامل التكنولو ن و الت
بالتداول). ن و (الت قتصادية املؤسسات داخل و/أو  املختصة
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ع8.1.4 ناوالوسائطالتعليمّيةالوسائلتنو ةمواصفاتوفقاؤ و  عصرّ

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

/دارة املستمّر ن و بالت لفة امل لالعاّمة ي ال
لف ةالبيداغوبالتجديدامل بو ال /والبحوث
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل  ال

املوادّ  2016/2020 خصوصّيات مع ناسب ت رقمّية عليمّية وسائل  إنتاج

ل ي لفال والبحوثالبيداغوبالتجديدامل
ة بو ل/ال ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل  ال

2016/2020 ) رقمّية منّصة شاء اPLATEFORMEإ إل النفاذ س وت (
ا  واستعمال

/دارة امج بال لفة امل لفالعامة امل ل ي ال
ة بو ال والبحوث البيداغو  بالتجديد

دّلة 2016/2020 و الكتب لتصميم متطّورة معاي التعليمّيةوضع والوسائل
 املدرسّية

/دارة امج بال لفة امل لالعامة ي لفال امل
ةوالبحوثالبيداغوبالتجديد بو ل/ال ي ال
لف بيةبالتكنولوجياتامل لفةدارة/ال امل

/ بتدائّية باملرحلةدارةباملرحلة لفة امل العاّمة
والتعليم  الثانوّي عدادّية

س 2016/2020 لتد ا عتمدو مبتكرة عليمّية وسائل إلنتاج ن املدّرس تحف
التجردّي  ع الطا ا عل غلب ال  املواّد
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 والتعّلمالتعليمفرادّيةإاعتبار9.1.4

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

ل ي لبيداغوجياالعاّمةبالتفقدّيةلفاملال
بية /دارة/ال امج بال لفة امل العامة
/دارة بتدائّية باملرحلة لفة دارةامل

والتعليم عدادّية باملرحلة لفة امل العاّمة
 الثانوّي 

املختلفة 2016/2017 ن املتعلم ارات م تضبط ورصد مالحظة ات شب بناء
م ا الدراسيّ وصعو املراحل  ةافة

امجدارة بال لفة امل فرادي 2016/2017 العاّمة للتعليم املجال إلتاحة املدر الزمن  تنظيم

املستمّر دارة ن و بالت لفة امل ن 2016/2017 العاّمة املدّرس لفائدة املجال واسع ن و ت برنامج  وضع
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ةناجعةومةظمنإرساء10.1.4  والتداركللمعا

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفةدارة امل /ةبتدائيّ باملرحلةالعاّمة
عدادّيةدارة باملرحلة لفة امل العامة

/ الثانوّي لفةدارةوالتعليم امل العاّمة
بالتجديد لف امل ل ي ال / ودة وا بالتقييم

ة بو ال والبحوث  البيداغو

االت 2016 ا التالميذيص قائمات وضبط دقيقا يصا
حداملعنيّ  ع م م فئة ّل حاجات وفق بالتدارك ومسكن ة

ات بصعو املتعّلقة املالحظات فيه ُتدّون تلميذ ّل ل عة متا هملّف
 ّيةالتعّلم

امجدارة بال لفة امل الدعممراجعة 2016 العامة حصص إدراج ع والعمل ّ املدر الزمن
ن دف املس والتالميذ ن املعنّي ن املرّ موازنات ضمن  والتدارك

/دارة املستمر ن و بالت لفة امل العامة
بية ال ن ّون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

والعالج 2016/2017 الدعم بيداغوجيا ن املدّرس ن و لت برنامج  وضع

والتخطيط/دارة بالدراسات لفة امل العامة
ودارة باإلعالمّية لفة امل دارةالعاّمة

ونية  لك

التعّلم 2016/2018 ات صعو لرصد بيانات قاعدة  بناء

 



 

 

 

د.2.4 رتقاءاللغاتتدرستجو  مستوى إبهو
 الدولّيةاملعاي

امجسبة:املؤشر  املعتمدةاملرجعياتحسبواملعّدلةاملحّينةوالكتبال
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ّيةاللغةبتدرسرتقاء1.2.4 اتمنذلكواعتبارالعر  ولو

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

) بية ال امج)دارةوزارة بال لفة امل العاّمة
ّ العل والبحث العا التعليم وزارة / 

ا 2016/2017 مراحل اّفة ّية العر الّلغة لتدرس ّ إطارمرج  وضع

امجدارة بال لفة امل اللغةضبط 2016 العاّمة بتدرس باالرتقاء الكفيلة البيداغوجّية ات املقار
ّية  العر

امجدارة بال لفة امل العرّية 2016 العاّمة اللغة لتدرس سب ة النحوّ ات املقار النظر
ا  وتحصيل

لفةالعاّمةدارة امجامل ل/بال ي ال
لف والبحوثامل البيداغو بالتجديد
ة بو بالتكنولوجّياتال لف امل ل ي ال /
بية  ال

ّية 2016-2018 العر اللغة تدرس متطّورة رمجّيات و تطبيقات  اعتماد
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ّيةاللغبتدرسرتقاء2.2.4 جن اإوحسنات  تقا

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

بية ال سّيةتحديد 2016 وزارة التو باملدرسة الّلسانّية  السياسة

امجدارة بال لفة امل املراحل 2016 العاّمة اّفة ّية جن الّلغات لتدرس ّ إطارمرج  وضع

امجدارة بال لفة امل اللغات 2016 العاّمة بتدرس باالرتقاء الكفيلة البيداغوجّية ات املقار ضبط
ّية  جن

لدارة ي ال / امج بال لفة امل العاّمة
والبحوث ّ البيداغو بالتجديد لف امل

بالتكنولوجّيات لف امل ل ي ال / ة بو ال
بية  ال

اللغات 2016-2018 تدرس متطّورة رمجّيات و تطبيقات  اعتماد

لفةالعاّمةدارة امجامل إدراج 2016/2017 بال انّية إم الثالثةالنظر اللغات ن ب من ثانية ة اختيارّ  ماّدة



 

 

 التقييمنجاعةتضمنجديدةتقييمّيةمنظومةترك.3.4
غّلب ّ و يعالتكو زا  ا

نسبة:املؤشر ناتلقواالذيناملدرس ديدةالتقييمآلياتتكو  ا
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نتوازن جديدةتقييمّيةمنظومةترك1.3.4 و التقييمب ّ ي يوالتقييمالتكوال زا  ا

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفةالعاّمةدارة امجامل العاّمةدارة/بال
لف امل ل ي ال / ودة وا بالتقييم لفة امل

ة بو ال والبحوث ّ البيداغو  بالتجديد

ات 2016/2017 مستو اّفة ل دراسّية سنة ّل بداية ّ ي تقييم إجراء
املستوجبة القبلّية سبات املك س لق  التدرس

ندارة و بالت لفة امل اّفة 2016/2017 املستمرالعاّمة ب اليومّية البيداغوجّية املمارسات ّ و الت التقييم إدراج
املجال ن املدّرس ن و وت ات  املستو

امجدارة بال لفة امل ّي 2016/2017 العاّمة زا ا التقييم آلّيات ع  تنو
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نيضمنبماالّضواربمراجعة2.3.4 ناملتوازن التكو  للمتعلم

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

امجدارة بال لفة امل اّفة 2016/2017 العاّمة ب الضوارب تحديد مجال املستقبلّية ختيارات دراسة
التعليمّية  املراحل

امجدارة بال لفة امل املوادّ  2016/2017 العاّمة ضوارب ن ب الفوارق  تقليص
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نوشروطهرتقاءآلياتمراجعة3.3.4 اتمختلفب  التعليممستو

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفة امل العاّمة /ةبتدائيّ باملرحلةدارة
عدادّية باملرحلة لفة امل العاّمة دارة

الثانوّي   والتعليم

2016/2017 

دارة ا مبدإ ع قائمة لالرتقاء آلّية  إرساء

لفة امل العاّمة /ةبتدائيّ باملرحلةدارة
عدادّية باملرحلة لفة امل العاّمة دارة

الثانوّي   والتعليم
2016/2017 

عاقة حام من التالميذ الرتقاء خصوصّية آلّية إرساء
التعّلم  واضطرابات
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ادّيةغمحّطاتإحداث4.3.4 سإش سباتلق  التالميذمك

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

ّ البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال
لفة امل العاّمة دارة / ة بو ال والبحوث

ودة وا  بالتقييم
2016/2017 

ادية إش غ تقييمّية محّطات املنظومةإحداث مردودّية س لق
أساسّيا والثامنة ابتدائّيا عة الرا ة: بوّ ّ  ال

ب لفة امل العاّمة لادارة ي ال امج/ ل
والبحوث ّ البيداغو بالتجديد لف امل

بالتكنولوجيات لف امل ل ي ال / ة بو ال
بية  ال

2016/2017 

مجاالت: الدولّية املعاي وفق قاّرة وطنّية تقييمات إحداث
التعّلمات و والتقييمات ّتصال و املعلومات تكنولوجيا

اتيجّية  س
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نميعملزمةعاّمةوطنّيةتقييمّيةمحّطاتإحداث5.3.4  املتعّلم

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

باالمتحاناتدارة لفة امل ادّيةصبغةذاتوطنّيةامتحاناتاعتماد 2016/2017 العاّمة ّيةإش الّتاسعة(وتوج
اأساسّيا الور  )والب

باالمتحانات لفة امل العاّمة سابإلغاء 2016/2017 دارة اامتحان%20اح الور قتصارالب عو
ساب  الّدورةعليهاملتحّصلاملعّدلاح

باالمتحانات لفة امل العاّمة ختم 2016/2017 دارة امتحان عاّمةبتدائّيةاملرحلةإقرار ة إجبارّ تقييمّية  محّطة

 



 

 

 

امس ا دف  ال

ر ياةتطو  املدرسّيةا
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

املدرسّية.5 ياة ا ر  تطو

1.5: املدر الزمن  مراجعة

؛1.1.5 جتما للّزمن املدر الزمن  مواءمة
ّية؛2.1.5 ف وال والراضّية الثقافية شطة لزمن والتعّلم التعليم زمن  مواءمة
التقييم؛3.1.5 لزمن والتعّلم التعليم زمن  مواءمة
واليومي4.1.5 سبو السنوي، : املدر الزمن ساق أ  مراجعة

الصديقة":2.5 "املدرسة وإرساء جاذب فضاء إ املدرسة ل  تحو
ن؛1.2.5 املتعّلم وتحّفزدافعّية رالنفور ظوا من تقّلص جذابة مدرسّية ئة ب  خلق
ا؛2.2.5 وصيان ة بوّ ال املؤّسسات د ّ ع و التحتّية ية الب ن  تحس
ن.3.2.5 بو ال ن والفاعل ن للمتعّلم جتماعّية دمات ا  توف

ي3.5 معيا ا رالعمل املدرتطو  :الفضاء

؛1.3.5 جتما ا اشعاع ودعم الثقا املدرسة دور  تفعيل
ا؛2.3.5 ومحيط املدرسة ن ب عالم و التواصل رآليات  تطو
ة؛3.3.5 بوّ ال املؤّسسات اّفة والراضّية الثقافّية شطة إلزامّية  إقرار
ي4.3.5 معّيا ا رالعمل ؛تطو التطّو  والعمل

ن:4.5 للمتعّلم والنفسّية البدنّية ة ّ بال املضّرة ات السلو  مقاومة
؛1.4.5 املدر الوسط جتما رالعمل  تطو
ن؛2.4.5 للمتعّلم النفسّية املرافقة  مأسسة
ره؛3.4.5 وتطو صغاء اتب م دور  تفعيل



 

 

 

 املدرالزمنمراجعة.1.5

درسبة:1عدداملؤّشر  علماتزمنال

 املدرالزمنعجتماالرضاءسبة:2عدداملؤّشر

ناملواءمةدرجة:3عدداملؤشر  جتماوالزمناملدرالزمنب

شطةاملخصصةالتوقيتسبة:4عدداملؤشر الثقافيةلأل

جتماعية املخّصصةسبوعيةالزمنيةاملوازنةمنوالراضيةو
 للتعلمات
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جتما1.1.5 للّزمن املدر الزمن  مواءمة

ة نجاز املسؤولةا  جراءات روزنامة

امجدارة بال لفة امل  2016 العاّمة
والزمن ّ املدر الزمن حول املعنّية ات ا مع شارة اس تنظيم

 ّ  جتما

امجدارة بال لفة امل ّ  2016 العاّمة املدر الزمن مالمح عن  عالن
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ّية2.1.5 ف وال والراضّية الثقافية شطة لزمن والتعّلم التعليم زمن  مواءمة

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعاّمةدارة امجامل دارة/بال
باالعاّمة لفة /امل بتدائّية دارةملرحلة
باالعاّمة لفة عدادّيةامل والتعليمملرحلة

 الثانوّي 

الثقافّية 2016 شطة لأل أسبوع ّل ن ت ّ مسائ ن حّصت تخصيص
مؤّسسة ّل ب  والراضّية

ذات 2016 الديوان والوزارات بية ال وزارة ن ب اتيجّية اس شراكة إطار وضع
املرأة وزارة الثقافة/ وزارة والراضة/ الشياب وزارة ] العالقة

وزارة والطفولة/ سرة ة]و ّ  ال

باالعاّمةدارة لفة القانونّيةامل لشؤون
اعات  وال

باملؤّسسات 2016 والراضّية الثقافّية شطة لأل ّي قانو إطار وضع
ة بوّ  ال
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مل3.1.5 والتعّلم التعليم زمن  التقييمنظومةمواءمة

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

امجدارة بال لفة امل صيغه 2016 العاّمة ع تنو باّتجاه للتقييم جديدة منظومة إرساء
ّي  زا ا التقييم وطأة من  والتخفيف

داراتدارة مع سيق بالت امج بال لفة امل العاّمة
 املسؤولة

ذوي 2016/2017 التالميذ مع لتتالءم التقييم صيغ ع تطو
صوصّية ا ذوواضطراب(حتياجات / التعّلم ات

ون  و املو /  )عاقة
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واليومي4.1.5 سبو السنوي، : املدر الزمن ساق أ  مراجعة

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

/دارة امج بال لفة امل لفةدارةالعاّمة امل العاّمة
بتدائّية/ لفةدارةباملرحلة امل باملرحلةالعاّمة

الثانوّي  والتعليم  عدادّية

مة 2016 وم مرنة ّ املدر للزمن جديدة منظومة بناء
الدولّية املعاي  مع

 



 

 

 

ل.2.5 املدرسة"وإرساءجاذبفضاءإاملدرسةتحو
 "الصديقة

ةاملؤسساتسبة:املؤشر بو ودةملعاياملستجيبةال مواصفات(ا
 ")الصديقةاملدرسة"
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جّذ 1.2.5 مدرسّية ئة ب نخلق املتعّلم وتحّفزدافعّية رالنفور ظوا من تقّلص  ابة

ة نجاز املسؤولةا  جراءات روزنامة

ودةدارة وا بالتقييم لفة امل  العامة
لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
والتعليمدارة عدادية باملرحلة لفة امل العامة

 الثانوي 

دليل 2016 (عالمةإعداد ة بو ال للمؤسسات جودة
للطفل") الصديقة "املدرسة  مواصفات

والتجدارة بالبناءات لفة امل  العامة
لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
والتعليمدارة عدادية باملرحلة لفة امل العامة

 الثانوي 

عالمة 2016-2020 ع صول ا مستلزمات مواصفاتتوف
ات) وتج تحتية ية (ب للطفل" الصديقة  "املدرسة

  



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي امس–املخطط ا دف  ال

151 

ا2.2.5 وصيان ة بوّ ال املؤّسسات د ّ ع و التحتّية ية الب ن  تحس

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةدارة امل املاليةالعامة يئة 2020-2017 بالشؤون لل املخّصصة انّية امل فيع  والصيانةال

لفةدارة امل والتجالعامة ا 2020-2016 بالبناءات ّ دور ا وّ تر تقليدا راملدرسة" "ش  جعل

لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
والتعليمدارة عدادية باملرحلة لفة امل العامة

 الثانوي 

ن 2016-2020 ب ات شرا عقد آلّيات لوضع ات ا مرافقة
ي معيا ا سيج وال املحلّية ماعات وا املؤّسسة

ا املحيط ي  واملد

لفةدارة امل والتجالعامة بالصيانة 2017 بالبناءات املتعّلقة العمومّية الصفات إجراءات سيط  ت
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ن3.2.5 للمتعّلم جتماعّية دمات ا ن.توف بو ال ن  والفاعل

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

بية) ال (وزارة العامة املدرسّية" 2016 الكتابة دمات ا "ديوان  إحداث

املدرسّية دمات ا ة 2020-2016 ديوان بوّ ال املؤّسسات اّفة ع املدرسّية املطاعم  عميم

املدرسّية دمات ا ّ  2020-2016 ديوان املدر النقل رمنظومة  تطو

ة ّ ال وزارة مع سيق بالت بية ال ّية 2020-2016 وزارة ال دمات وا رالتغطية  تطو

 



 

 

رت.3.5 يالعملطو معيا  املدرالفضاءا

ةاملؤسساتسبة:املؤشر بو العملجمعّياتأرستالال
شملالتنموّي  ةاملؤّسساتاّفةل بوّ  ال
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ااملدرسةانفتاح1.3.5 محيط والثقاع ّ ا  جتماوالر

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

اعاتدارة وال القانونّية بالشؤون لفة امل اّفة 2016 العاّمة والراضّية الثقافّية شطة إلزامّية إقرار
ة بوّ ال  املؤّسسات

إجراءات 2016/2017 الديوان دليل  ضبط

املعنّية 2016/2017 الديوان طراف مع ات شرا  عقد

ر 2016/2017 الديوان التطّوآلّياتتطو ةالعمل بوّ ال  املؤّسسة
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ا2.3.5 ومحيط املدرسة ن ب عالم و التواصل رآليات  تطو

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

املحلّية ماعات ا وزارة / بية ال املحلّية 2016 وزارة ماعات با بية" ال نة " دور  تفعيل

ب لف امل ل ي بيةتكنولوجياتالال إنشاء كّل مؤّسسة لموقع إلكترونّي يعّرف بالمؤّسسة  2016 ال
 وأنشطتها وحاجاتها 

العاّمة مجلس 2016/2017 الكتابة نطاق مدرسة ّل اّتصالّية خّطة وضع
دقيقة اتصالّية سياسة لرسم  املؤّسسة

  



 

 

 

 

ةمقّوماتإرساء.4.5 ّ الشاملةوالنفسّيةالبدنّيةال
ن  للمتعّلم

ةاملؤسسةحسباملدرالعنفسبة:1عدداملؤّشر  وا

ئةسّممبحاالتصابةسب:2دعداملؤشر أو املؤسسةحسبو
ة  وا
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الوسط جتما العمل ر  املدرتطو

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

ة وّ ا ّيات ة 2016/2017 املندو بو ال باملؤسسات املواطنة نوادي  إرساء

ّيات ةاملندو وّ حاالت 2016 ا عة ملتا ن جتماعي املرشدين تدخل سيق ت
جتماعية الظروف عن الناتجة املدر العنف

 الصعبة

جتماعّية الشؤون وزارة بية/ ال والتدّخالت 2016/2017 وزارة (املنح للتالميذ جتماعّية املساعدات رط
املؤّشرالوط مع ( املختلفة املعوزةاملباشرة االت  ل

بية ال وأخرى 2016/2017 وزارة ة مرّف بمناطق تقع مؤّسسات ن ب توأمات خلق
محرومة  مناطق

  

.1 4.5
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نالنفسّيةاملرافقةمأسسة2.4.5  للمتعّلم

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

ومة ا ووزارةشراف 2018-2016 رئاسة ناحية من بية ال وزارة ن ب ك املش
والبحث العا التعليم ووزارة جتماعّية الشؤون
بية لل ع د املع ع ثانية ناحية من ّ العل
والطفولة سرة و املرأة وزارة ن و ا ي و املختّصة،

الطفولة إلطارات ع د املع  ع

بية ال م 2020-2016 وزارة عدد ليبلغ ن نفساني ن أخصائي ل10انتداب ب
م أدوار تدقيق ومزد ية  مندو

والتعليمدارة عدادّية باملرحلة لفة امل العاّمة
 الثانوّي 

التأديب 2016/2017 بمجالس ن النفساني ن خّصائّي  مشاركة
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دور3.4.5 املرافقةتفعيل صغاء،خاليا اتب م ر/  اوتطو

ة نجاز املسؤولةا  جراءات روزنامة

سيق بالت بية ال جتماعّية/مع:وزارة الشؤون وزارة
املرأة وزارة / ة ّ ال  وزارة

2016/2017 ّ جتما العمل دليل ن  تحي

سيق بالت بية ال جتماعّية/مع:وزارة الشؤون وزارة
املرأة وزارة / ة ّ ال  وزارة

خاليا 2016/2017 عمل آلّيات لضبط ك مش شور م إصدار
 املرافقة

سيق بالت بية ال جتماعّية/مع:وزارة الشؤون وزارة
املرأة وزارة / ة ّ ال  وزارة

املرافقة 2016/2017 خاليا عمل املتدّخلة طراف ن و  ت

 



 

 

السادس دف  ال

لةإعادة  والّثانوي عداديالتعليمي
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

التعليم.6 لة ي إعادة
والّثانوي   عدادي

1.6 ّ املدر التوجيه منظومة  :مراجعة

التوجيه1.1.6 عتبات  تحديد
اتجاه2.1.6 والشعب للمسالك الّية ا لة ي ال مراجعة

ا؛تنو   ع
مع3.1.6 يتالءم بما اّمة لة م والتق ّ امل التعليم إيالء

ة؛ ّ امل املجتمع  حاجيات
؛4.1.6 امل ن و والت التعليم منظوم ن معابرب  إحداث
ذات5.1.6 والتقنّية العلمّية الشعب نحو التوجيه دعم

املرتفعة؛ شغيلّية  ال

2.6: ام وا املدر عالم رمنظومة  تطو
ن؛1.2.6 املتعّلم عند التوجيه رثقافة  تطو
ال2.2.6 املشروع تن للتوجيه اتيجّية اس لدىوضع

ن؛  املتعّلم



 

 

 

 

 املدرالتوجيهمنظومةمراجعة.1.6

نالتالميذسبة:املؤشر شغيليةالقدرةذاتالشعبإاملوج ال
نيةوالتكنولوجيةالعلمية(العالية  )وامل
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التوجيه1.1.6 عتبات  تحديد

املسؤولة نجاز ة  جراءات روزنامة

/دارة امج بال لفة امل العاّمةدارةالعاّمة
الثانوّي  والتعليم عدادّية باملرحلة لفة  امل

2016  ّ املدر التوجيه عتبات النظر املسالكإعادة لتنّوع ضمانا
ا بي العبور ومرونة  والشعب
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لةمراجعة2.1.6 ي الّيةال املسالكو للمسالكا ن معابرب  إحداث

املسؤولة نجاز ة  جراءات روزنامة

/دارة امج بال لفة امل العاّمةدارةالعاّمة
الثانوّي  والتعليم عدادّية باملرحلة لفة  امل

ع 2016/2017 بالثانوي املسالك ع تكنولوجيةإتنو مسالك نّيةحداث وم
ة الثانو  املرحلة

العاّمة دارة / امج بال لفة امل العاّمة دارة
باملرحلة لفة الثانوّي/امل والتعليم عدادّية

ن/ و ت ية/ (تر كة املش ة الوزارّ نة ال
عال)  عليم

سوق 2016/2017 بواقع امل واملسلك ّ التكنولو املسلك الشعب رط
ات ل قتصادّية صوصيات وا  الشغل

شغيل وال ّ امل ن و الت وزارة / بية ال ن 2018-2016 وزارة و ت تالميذتنظيم لفائدة و بالتداول عدادّية داملدارس املعا
قتصادية املؤسسات و امل ن و  بمراكزالت

شغيل وال ّ امل ن و الت وزارة / بية ال ن 2020-2016 وزارة املتمك التق ل مؤ نيةمنحام امل ا الور الب اجتياز
د باملعا يل  وال

شغيل وال ّ امل ن و الت وزارة / بية ال املدارس 2020-2016 وزارة من ن النا لرغبات ستجيب ن و ت مواقع ضمان
التقنّية  عدادّية

  



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي السادس–املخطط دف  ال

165 

ّ التعليمإيالء3.1.6 لةوالتقامل ةاملجتمعحاجياتمعيتالءمبمااّمةم ّ  امل

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

امجدارة بال لفة امل ل 2016/2017 العاّمة خّطة مبكرةوضع مرحلة منذ التلميذ لدى ة اليدو ارات امل تنمية

لفة امل العاّمة دارة ا عل شرف نة
امج  بال

قتصادّي: 2016/2017 ا محيط ع ة بوّ ال املؤّسسة النفتاح خّطة وضع
مفتوحةأتنظيم بتدائيةيام باملدارس بدءا ن بامل ،للتعرف

نتاج و العمل ملواقع ميدانية ارات ة،ز قص صات ترّ إجراء
بتلك عمال عض زئّية ا مة واملسا نتاج بمواقع املدى

... شآت  امل

امج بال لفة امل العاّمة باملرحلة ت 2016/2017 دارة التقنية بية ال تدرس ر عطو اعتمادا عدادية
واملشارع التطبيقية  شطة

امجدارة بال لفة امل املدارس إ 2016 العاّمة دور النظر التقنيةعادة  عدادية
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نمعابرإحداث4.1.6 نالتعليممنظومب ؛والتكو  امل

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

شغيل وال ّ امل ن و الت وزارة / بية ال تالميذ 2018-2016 وزارة لفائدة بالتداول ن و ت و تنظيم عدادّية داملدارس املعا
قتصادية املؤسسات و امل ن و  بمراكزالت

شغيل وال ّ امل ن و الت وزارة / بية ال ن 2020-2016 وزارة املتمك التق ل مؤ نيةمنحام امل ا الور الب اجتياز
د باملعا يل  وال

شغيل وال ّ امل ن و الت وزارة / بية ال املدارس 2020-2016 وزارة من ن النا لرغبات ستجيب ن و ت مواقع ضمان
التقنّية  عدادّية
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شغيلّيةذاتوالتقنّيةالعلمّيةالشعبنحوالتوجيهدعم5.1.6  املرتفعةال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

امجدارة بال لفة امل خطة 2018-2016 العاّمة املةاّتصالّيةوضع اختياراتمت شيد ملسار ل ن ماملتعلم ا
مع مبالتعاون  أوليا

العاّمة وعملإ 2016 الكتابة مشموالت النظر والتوجيهعادة عالم شاري مس
و ت وطرق ام وا  ماملدر

/دارة امج بال لفة امل العاّمةدارةالعاّمة
باالمتحانات لفة  امل

ماّدة 2016/2017 التقنيةإدراج بية ختمال ادة ش امتحان مواّد ضمن
 ّ سا  التعليم

 



 

 

 

ر2.6 اماملدرعالممنظومةتطو  وا

ةاملؤّسساتغطيةسبة:املؤشر بو نال  باملشرف
ن  التوجيهعوالقائم
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ر1.2.6 نعندالتوجيهثقافةتطو  املتعّلم

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

امجدارة بال لفة امل للتلميذ”حداثإ 2016/2017 العاّمة اري امل ال“ امللف مرحلة قبلمنذ ما تعليم
 ّ ميوالتهاملدر لرصد أداة اراتهواعتماده م ا  والتعرف

ن ّون امل ن و بت لف امل ل ي التوجيه 2016/2017 ال ع القائمة طراف لفائدة ن و ت خّطة وضع
وأساتذة) شارون  (مس
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اتيجّيةوضع2.2.6 االاملشروعتنميللتوجيهاس نلدى  ملتعّلم

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

باالعاّمةدارة لفة امجامل املناإ 2016/2017 ل ختيار ع بية ال وم مف  دراج

باالعاّمةدارة لفة عدادّيةامل ملرحلة
الثانوّي   والتعليم

ّ منظومةإرساء 2016/2017 مدر املرحلّيةتوجيه ععتمد التلميذ ساعد
الته مؤ مع ناسب ي الذي املسار نحو شغيليةالتوّجه ضمن و

 عالية

باالعاّمةدارة لفة /امل امج لل ي ال
لف بيةتكنولوجياتالبامل دارة/ال
باالعاّمة لفة والتعليمامل عدادّية ملرحلة

 الثانوّي 

ختيارتوف  2016-2018 ع بية ال لتنمية الالزمة  دوات

 



 

 

ع السا دف  ال
نقطاعاملدرللفشلالتصّدي الّدراسةعنو
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اتيجيةداف داف س / جمالّية صوصّية العاّمةداف ا  داف

نقطاع.7 و املدر للفشل التصّدي
الّدراسة  عن

بالفشل:1.7 ّددين بامل  حاطة
عة؛1.1.7 واملتا والتدقيق الرصد ام رم  تطو
ّددين؛2.1.7 للم يداغو و مادي دعم  تقديم

التعليمّية2.7 ة بوّ ال املنظومة ن سّر امل إدماج ّية:إعادة و  والت
م؛1.2.7 إدماج وإعادة ة بوّ ال املنظومة من ن سّر امل  استعادة
ي؛2.2.7 ستدرا للتعليم منظومة  ترك

ة:3.7 بوّ ال للمؤّسسات الداخلّية نظمة  مراجعة

وخصوصّيات1.3.7 ة بوّ ال القيم يرا للمؤّسسات الّداخلّية نظمة مراجعة
 املحيط؛

انب2.3.7 ا ع بوي ال انب ا غليب اتجاه التأدي النظام مراجعة
 الزجري.



 

 

 

ّددينحاطة1.7  بالفشلبامل

ددينالتالميذسبة:املؤشر دتّم الذينبالفشلامل  مالتع
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عة1.1.7 واملتا والتدقيق الرصد ام رم  تطو

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
املستمردارة ن و بالت لفة امل  العامة
ندارة ون امل ن و بت لفة امل  العامة
البيداغودارة بالتفقد لفة امل  العامة
لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
شرة ال باملوارد لف امل ل ي  ال

من ب 2016بداية شعار و التعرف مة م ر نتطو املدرس قبل من ددة امل االت ا
الصفي العمل  إطار

القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة
اعات  وال

املستمردارة ن و بالت لفة امل  العامة
لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

القسم 2016 أستاذ دور  تفعيل
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الثانوي   والتعليم
شرةدارة ال باملوارد لفة امل  العامة

لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
 مديراملؤسسة

عمل 2016 برنامج ضمن قارة كنقطة ّددين امل التالميذ مسألة إدراج
وإيجاد ا حول والتباحث البيداغو واملجلس املؤسسة مجلس

بحالة حالة ا ل املالئمة لول  ا

لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
 املؤسسةمدير 

االت 2016 با املؤسسة مجلس قبل من املدرسية املرافقة خاليا إشعار
(ممثلو اختصاصه حسب ّل ن ّ يتع ما إ ا ودعو املرصودة

املعنية) ل يا ال  مختلف

لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
 مديراملؤسسة

التلميذ 2016 مرافقة خلية سق م استدعاء إ املؤسسة مدير دعوة
املؤسسة مجلس اجتماعات  ضور
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لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
 مديراملؤسسة

بجميع 2016 ة و وا املحلية السلط واملنقطعةإشعار ّددة امل االت ا
مديراملؤسسة قبل من ا) ر (ش ا دور الدراسة  عن

لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
وي  ا شراف ل  ي

املح شراف ل  ي

بان 2016 للتدّخل املرافقة) (خاليا الشراكة أطراف ّل إشعار
ا د والتع بحالة حالة ا املعلم الوضعيات ة  ملعا

القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة
اعات  وال

وتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة

الرصد 2016 مة م ليتو بية لل الوط املرصد عالمتفعيل و
عن املبكر نقطاع و املدر الفشل رة ظا حول عة واملتا
إطار ومحليا ا و وج مركزا ات املستو جميع ع الدراسة

ا سي و ة بو ال املنظومة قيادة لة ي  إعادة
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يداغوماديدعمتقديم2.1.7 ّددينو  للم

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

املعلومات بنظام لف امل ل ي  ال
جتماعية الشؤون  وزارة

ل 2016 ش املادية باإلعانات بيانات) (قاعدة ن املنتفع قائمة تحديد
املعنية طراف جميع ن ب ي  شار

القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة
اعات  وال

املستمردارة ن و بالت لفة امل  العامة
لفةدارة امل  ةبتدائيباملرحلةالعامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
شرةدارة ال باملوارد لفة امل  العامة

والبيداغوجية 2016 املادية واملوارد شري ال طار ) ليات إيجاد
البيداغو  بالدعم ددين امل التالميذ بتمتيع الكفيلة والرقمية)

دعم...) (دروس واملالئم  الالزم

 



 

 

 

نإدماجإعادة2.7 سّر ةاملنظومةامل بوّ  ال
ّيةالتعليمّية  والتكو

نالتالميذسبة:املؤّشر مإعادةتمتالذيناملنقطع  إدماج
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ناستعادة1.2.7 سّر ةاملنظومةمنامل بوّ موإعادةال  إدماج

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفةدارة امل يالعامة املعلوما  بالنظام
لفةدارة امل  والتخطيطبالدراساتالعامة
لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة

عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة
الثانوي   والتعليم

الدراسة 2016 عن ن للمنقطع ا دور محينة بيانات قواعد  توف

لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
بية لل ة و ا يات  املندو
جتماعية الشؤون ل  يا

م 2016 م وخاصة ن املنقطع التالميذ إدماج إلعادة الفوري التدخل
دون م من التحديد وجه وع الدراسة حقه ستوف لم من

عشرة السادسة  سن
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لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة
عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة

الثانوي   والتعليم
بية لل ة و ا يات  املندو
جتماعية الشؤون ل  يا

دماجتوفر  2016 إعادة ظروف يئة و املدرسة إ العودة مستلزمات
ل ش وذلك بنجاح التعلي املسار وإتمام املؤسسة والبقاء

بالعملية، ن املعني ّل مع ي  شار

لفةدارة امل والتخطيطالعامة  بالدراسات
لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
سيج وال واملنظمات كومية ا ل يا ال ّل

ي معيا  ا

الوطنية 2016 ملة ا إطار " "معا للعمل شبكية منظومة بناء
" ا أبناء ستعيد "املدرسة عنوان تحت الزمن  املستمرة
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لفةدارة امل والتخطيطالعامة  بالدراسات
لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة

عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة
الثانوي   والتعليم

واملؤسسات واملحليات ة و ا يات املندو
ة بو  ال

سيج وال واملنظمات كومية ا ل يا ال ّل
ي معيا  ا

بمسألة 2016 يتعلق ما ّل ي امليدا العمل ة مقار إدماجإرساء إعادة
تضم ومحلية ة و ج سيقيات ت عث خالل من وذلك ن املنقطع
د ّ للتع املعنية واملحلية ة و ا املصا مختلف عن ن ممثل
جتماعية الشؤون وزارات ومصا ل يا ) دفة املس االت با

بية) وال والداخلية ة وال والطفولة سرة و  واملرأة

لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة
عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة

الثانوي   والتعليم
لفةدارة امل املاليةالعامة  بالشؤون

واملؤسسات واملحليات ة و ا يات املندو
ة بو  ال

سيج وال واملنظمات ومية ا ل يا ال ّل
ي معيا  ا

فقر 2016 ) بحالة حالة نقطاع أسباب ة بمعا الشامل د التع
من ي، شب ي شار ل ش ة...) ترو ل مشا ... أسرة ل ....مشا
ألسر املعونات وتقديم سرة، اليات ش لفض التدخل خالل
ة ومعا الدخل ومحدودي ن املعوز من ن املنقطع التالميذ

ا لقواعد املنافية السلوكية ر محيطالظوا معا ش لع
ت ومب مدرسية لة وأ مدر نقل وتوف ة، بو ال املؤسسات

دعم.  ودروس



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي ع–املخطط السا دف  ال

182 

لفةدارة امل البيداغوالعامة  بالتفقد
لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة

عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة
الثانوي   والتعليم

ا 2016 لطبيع وفقا املدمجة االت ا مع للتعامل إجرائية أدلة ضبط
ا  وخصوصيا

لفةدارة امل نالعامة و  بالت
لفةدارة امل نالعامة ون امل ن و  بت
لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة

عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة
الثانوي   والتعليم

إداري، 2016 إشراف إطار (مدرسون، ن املتدخل مختلف ن و ت
ألدلة وفقا واجتماعيون...) نفسانيون مختّصون مؤطرون،

للغرض معّدة ن و للت  مرجعية

لفةدارة امل القانونيةالعامة بالشؤون
اعات  وال

لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
لفةدارة امل نالعامة و  بالت

إعادة 2016 يل س ل ا املعمول شرعات وال القانونية النصوص ر تطو
ن املنقطع التالميذ  ادماج
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لفةدارة امل نالعامة ون امل ن و  بت

لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة
عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة

الثانوي   والتعليم
سيج وال واملنظمات ومية ا ل يا ال ّل

ي معيا  ا

شرة 2016 ال املوارد ن و ت منظومات ضمن ن املنقطع إدماج يل س
كبار) عليم و أمية محو ، م ن و (ت  خرى
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يللتعليممنظومةترك2.2.7  ستدرا

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

بتدائي باملرحلة لفة امل العامة  ةدارة
عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة

الثانوي   والتعليم
لفةدارة امل القانونيةالعامة بالشؤون

اعات  وال
لفةدارة امل امجالعامة  بال
لفةدارة امل البيداغوالعامة  بالتفقد

واملؤسسات واملحليات ة و ا يات املندو
ة بو  ال

سيج وال واملنظمات ومية ا ل يا ال ّل
ي معيا  ا

ن 2016 للمنقطع بوي ال دماج إلعادة مرنة عليمية مسارات ارساء
بية) لل ة و ا يات املندو ببعض نموذجية إشراف(تجارب تحت

بية ال نامجوزارة ال ن واملتدخل ن املعني ّل مع شراكة  و



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي ع–املخطط السا دف  ال

185 

بتدائي باملرحلة لفة امل العامة  ةدارة
عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة

الثانوي   والتعليم
لفةدارة امل امجالعامة  بال
لفةدارة امل القانونيةالعامة بالشؤون

اعات  وال
لفةدارة امل البيداغوالعامة  بالتفقد

واملؤسسات واملحليات ة و ا يات املندو
ة بو  ال

سيج وال واملنظمات ومية ا ل يا ال ّل
ي معيا  ا

املعنية 2016 املؤسسات للعمل ختصاصات متعدد فرق إرساء
مرّب ي، نفسا ي (أخصا لصيق ل ش دماج إعادة بمسارات

أخصا ، اجتما ّي أخصا والصوتمختّص، النطق م تقو ي
عمومية...) ة ب طب  والكالم،

لفةدارة امل نالعامة و  بالت
ن ون امل ن و بت لف امل ل ي  ال

بتدائي باملرحلة لفة امل العامة  ةدارة
عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة

الثانوي   والتعليم
لفةدارة امل  البيداغوبالتفقدالعامة

التعليمية 2016 باملؤسسات ن العامل ل ل شامل و ت برنامج وتنفيذ وضع
واملتدخلون العملة... املديرون، (املدرسون، دماج بإعادة املعنية

 العملية)
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لفةدارة امل امجالعامة  بال
لفةدارة امل البيداغوالعامة  بالتفقد
بتدائيدارة باملرحلة لفة امل  ةالعامة

عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة
الثانوي   والتعليم

ترا 2016/2017 دماج بإعادة املعنية ة بو ال باملؤسسات خاصة منا إعداد
ا ن املتمدرس طفال صوصيات ستجيب و الرسمية امج  ال



 

ةللمؤّسساتالداخلّيةنظمةمراجعة3.7 بوّ  :ال

نالتالميذسبة:املؤشر بيةمجلسعاملحال واملتخذال
م  تأديقرارشأ
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ةالقيميرابماللمؤّسساتالّداخلّيةنظمةمراجعة1.3.7 بوّ  املحيطوخصوصّياتال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفةدارة امل القانونيةالعامة بالشؤون
اعات  وال

لفةدارة امل ودةالعامة وا  بالتقييم
لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة

عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة
الثانوي والت  عليم

ة 2016 بو ال للمؤسسات الداخلية نظمة لبناء وطنية مرجعية إعداد
بوي  ال السلوك وملدونة ودة ا ملعاي  وفقا

لفةدارة امل القانونيةالعامة بالشؤون
اعات  وال

لفةدارة امل ودةالعامة وا  بالتقييم
لفة امل العامة بتدائيدارة  ةباملرحلة

عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة
الثانوي   والتعليم

واملؤسسات واملحليات ة و ا يات املندو
ة بو  ال

را 2016 و الوطنية املرجعية مع يتالءم بما الداخلية نظمة بناء
للمؤّسسة ّ املح املحيط  خصوصية
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انبغليباتجاهالتأديالنظاممراجعة2.3.7 بوي ا انبعال  الزجري ا

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفةدارة امل القانونيةالعامة بالشؤون
اعات  وال

لفة امل العامة بتدائيدارة  ةباملرحلة
عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة

الثانوي والت  عليم

منمراجعة 2016 يمّكن بما املدر التأدي انبالنظام ا ر تطو
ة بو ال سرة ونات م ومختلف التلميذ ن ب والتواص العالئقي

معا ش الع قواعد إرساء يضمن  بما

البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال
ةوالبحوث بو  ال

لفة امل العامة بتدائيدارة  ةباملرحلة
عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة

الثانوي   والتعليم
لفةدارة امل البيداغوالعامة  بالتفقد

املقارة 2016 ر صلبتطو املستجدة ر للظوا ة بو ال العالجية
ة بو ال  املنظومة
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بية لل الوط  املرصد
لفةدارة امل امجالعامة  بال

البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال
ة بو ال  والبحوث

لفةدارة امل بتدائيالعامة  ةباملرحلة
عدادية باملرحلة لفة امل العامة دارة

الثانوي   والتعليم
لفةدارة امل البيداغوالعامة  بالتفقد

بية لل الوط  املرصد
لفةدارة امل امجالعامة  بال

واملؤسسات واملحليات ة و ا يات املندو
ة بو  ال

يضمن 2016 بما القسم) ألستاذ ا (إسناد بوّي ال املوفق ّمة م إحداث
الزجروالعقاب إ نتقال قبل العالئقية ل املشا  حّل



 

 

 

دف  الثامنال
ر تصالاملعلوماتتكنولوجياتتوظيفتطو  و

ميعرقميحّل (  )ل
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اتيجيةداف العاّمةداف س داف / صوصّية جمالّية ا  داف

تكنولوجيات.8 رتوظيف املعلوماتتطو
ّتصال ميع)و ل رق  (حّل

تكنولوجيات1.8 رتوظيف التعليمتطو ّتصال و املعلومات
 والتعّلم

تصال؛1.1.8 و املعلومات تكنولوجيا استعمال لتعميم املادّية املستلزمات  توف
املعلومات2.1.8 لتكنولوجيا البيداغو ستعمال حسن ع ن املدّرس إقدار

والتعّلم؛ التعليم تصال  و
ن؛3.1.8 واملدّرس ن املتعّلم ذّمة ع ووضعه الرقمي نتاج ر  تطو
املجال.4.1.8 ذا ار بت و التجديد ع ن واملر ن املتعّلم  يع

تكنولوجيات2.8 رتوظيف دارةتطو ّتصال و املعلومات
سي  وال

ومندمج؛1.2.8 امل مت ي معلوما نظام  إرساء
؛2.2.8 ّ ومح ا وّ وج ا مركز ونّية لك دارة مقّومات  إرساء
ي.3.2.8 و لك سي ال ع ة بوّ ال دارة ن العامل اّفة  إقدار



 

 

 

ر 1.8 تصالاملعلوماتتكنولوجياتتوظيفتطو و
 والتعّلمالتعليم

ثمارسبة:1عدداملؤشر العامنفاقإجمامنإ.م.تس

انيةمن  التعليمالتنمّيةم

ةاملؤسساتسبة:2عدداملؤشر بوّ اتأنجزتالال محتو

 رقمية

بوي طارسبة:3عدداملؤشر ناتلقىالذيال  إ.م.تتكو

ناتينفذون الذينالتالميذسبة:4عدداملؤشر للتعلملألن

اتمختلف(املدرسة  )املستو
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تصال1.1.8 و املعلومات تكنولوجيا استعمال لتعميم املادّية املستلزمات  توف

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة  ا

ل ي لفال بيةتكنولوجياتالبامل ةاملؤسساترطبرنامجاستكمال 2019-2016 ال بوّ ناتشبكةال عالّيةن
 التدفق

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ةللمؤسساتالداخلّيةالفضاءاتيئة 2019-2016 ال بوّ اتال شب
 معلوماتّية

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ةللشبكةالنفاذفرصعميم 2019-2016 ال بو ونيةال للك منتلميذل
بوي الفضاءداخل  ال

ل يا لفةال املعلوماتبتكنولوجياتامل
تصال لفةالعامةدارة/و بالتجامل
سيق ياتمعبالت ةاملندو وّ  ا

ةاملؤسساتافةتج 2016-2019 بوّ مشروعإطارعالمّيةباملعداتال
ب(الرقمّيةاملدرسة ّية،حواس  ...)رقمّية،لوحاتمكت
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ل يا لفةال املعلوماتبتكنولوجياتامل
تصال لفةدارة/و سيقبالتجامل بالت

ياتمع ةاملندو وّ  ا

نتج 2017-2019 املدرسةمشروعإطارعالمّيةباملعداتاملدرس
 الرقمّية

ل يا لفةال املعلوماتبتكنولوجياتامل
تصال لفةدارة/و سيقبالتجامل بالت

ياتمع ةاملندو وّ  ا

املدرسةمشروعإطارعالمّيةباملعداتالتالميذتج 2017-2019
 الرقمّية

ل يا لفةال املعلوماتبتكنولوجياتامل
تصال لفةدارة/و سيقبالتجامل بالت

ياتمع ةاملندو وّ  ا

اتاملعداتصيانة 2016 مايةآلياتوتوفعالمّيةوالتج  ا

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل اتسالمةضمان 2016 ال اتواملعداتالشب  عالمّيةوالتج

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ةالرقميةاملستلزماتلتوف 2020-2016 ال حتياجات لذوي الضرور
اصة  .ا
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حسن2.1.8 ع ن والتعّلمإقداراملدّرس التعليم تصال و املعلومات لتكنولوجيا البيداغو  ستعمال

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة نامل و سيقبالت بالت
ل يا  العالقةذاتوال

نمرجعياتوضع 2016 و رالت املعلوماتتكنولوجياتستعمالالتطو
تصال  .البيداغوجّيةاملمارساتو

لفةالعامةدارة نامل و سيقبالت معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

لو  يا  العالقةذاتال

ادنظامضبط 2016-2019 اتوتحديدش يةاملحتو و املحاملوإعدادالت
 التكنولوجّيةواملنصاتالرقمّية

لفةالعامةدارة نامل و سيقبالت معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

لو  يا  العالقةذاتال

نوطبرنامجإعداد 2016 و نلت ون 21القرن كفاياتعّلماتامل
 إمتبإدماجاملرتبطة
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لفةالعامةدارة نامل و سيقبالت معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

لو  يا  العالقةذاتال

ن 2016-2019 و نمنشبكةت ون نوامل  .الدوائرافةغطياملرافق

لفةالعامةدارة نامل و سيقبالت معبالت

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

ل يا  العالقةذاتوال

نتنفيذّيةخطةوضع 2019-2016 و نافةلت  .املدرس

لفةالعامةدارة نامل و سيقبالت معبالت

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

ل يا  العالقةذاتوال

نرقميةشبكةوضع 2019-2016 و التعليميةالتجاربولتبادلعدعنللت
الرقمّيةتقديموالبيداغوجيةواملمارسات دمات  ا

لفةالعامةدارة نامل و سيقبالت معبالت

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

ل يا  العالقةذاتوال

و  2016 ن و الت ناملساعدةتقديم طارللمدرس  .البيداغوو
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ر3.1.8 نذّمةعووضعهالرقمينتاجتطو ناملتعّلم  واملدّرس

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل روطبرنامجعث 2016/2017 ال اتصناعةوتحفلتطو والتطبيقاتاملحتو
اكباال الرقمّية  العالقةذاتطرافمعش

بيةوزارة سيقال ّلفةالوزارةمعبالت امل
 الرققتصادباال

ردعم 2017-2020 ئةتطو املنظومةحاجياتتلبيةعقادرةصناعيةب
ة بو اتال  .عاليةجودةذاتالرقميةاملحتو

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل نتجمعبيداغوجيةرقميةفضاءاتتوف 2019-2017 ال واملدرساملتعلمب
سمح عةمنللمتعلمو شطةمتا ربيداغوجيةأ قدراتهللتطو
عةوبتأطواملعرفيةالعلمّية  .املريقبلمنمتا
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ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل نتضمنعدعنعليميةمنصاتتوف 2019-2017 ال رللمتعلم ودعمتطو
م ياتيةاملعرفيةقدرا انلوا  .زمانوم

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل عةمنظوماتعميمستكمالا 2018-2016 ال منولياءتمكنرقميةمتا
عة مالدرااملسارمتا اتألبنا مومستو بصفةاملعرفيةتملك
ة نتواصلعالقةتضمنكمامستمرةودور واملريالوب

ةواملؤسسة بو  .ال

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل اتتوف 2020-2017 ال والتعلمالتعليمعمليةبيداغوجيةرقميةمحتو
املوادجميعومستمرةبصفةوذلكواملدّرساملتعّلملفائدة

ات  .واملستو

ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ر 2016 ال عتطو لةمشار ي  :سرعأثرذاتم
ر- اتمغازةتطو مجياتللمحتو الرقمّيةالبيداغوجّيةوال

 "EduStore"املصدر،مفتوحة
نمنظومةإرساء- و نلفائدةستقطابعاعدعنللت املر

ن دار بية،وزارةمنظوريمنو  "EduMOOC"ال
ةللمؤسساترقالفضاءإثراء- بوّ  "Madrassati"بتدائيةال

 .جوالةتطبيقة
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نيع4.1.8 ناملتعّلم ارالتجديدعواملر بت  املجالذاو

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةدارة البيداغوبالتجديدامل
ة بو ال  والبحوث

علتحفآلياتوضع 2017 بمختلفالرقاملجالالتجديدمشار
ل يا اواملؤسساتال ع اومتا  )Appel à projets:مثال(وتثمي

لفةدارة امجامل نبال و املستمروالت
سيق لمعبالت يا  العالقةذاتال

لأنموذجمشروعوضع 2016 ي املم مدرسة52إ.م.تإلدماجومت
سباتلرفعبتدائيةا رالتلميذمك التعليمّيةشطةولتطو

 املجددة

لفةدارة امجامل نبال و املستمروالت
سيق لمعبالت يا  العالقةذاتال

لة 2016 اصالقطاعتدخالتواملدارسمشارعي يواملجتمعا املد
او اومساند  .تقييم

 



 

 

 

ر2.8 تصالاملعلوماتتكنولوجياتتوظيفتطو  و

سيدارة  وال

يالنظامغطيةسبة:1عدداملؤشر املنظومةملكوناتاملعلوما

ة بوّ  ال

اتحسباملجددةالرقمّيةاملشارععدد:2عدداملؤشر  ا

زةاملؤسساتسبة:3عدداملؤشر يةاملج املالئمةالتحتيةبالب
اء،( ر  )اتصالشبكةك
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ينظامإرساء1.2.8 املمعلوما  ومندمجمت

ة نجاز املسؤولةا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة سيقباإلعالمّيةامل معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

ل يا  العالقةذاتوال

اصةالدراسةستكمالا 2016 طةبإعدادا خارطة(التنفيذّيةا
ك)الطرق ينظامل باملنظومةاصخومندمجشاملمعلوما
ة بوّ سّيةال  التو

لفةالعامةدارة سيقباإلعالمّيةامل معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

ل يا  العالقةذاتوال

طةتنفيذ 2016-2018 اصةا كا ينظامب ومندمجشاملمعلوما
ةباملنظومةحاص بوّ سّيةال  التو

لفةدارة بالدراساتامل لفة امل العامة
سيقوالتخطيط لمعبالت ي لفال امل

بيةبالتكنولوجيات لال يا ذاتوال
 العالقة

سيق 2017-2019 لفةالوزارةمعالت لفةوالوزارةالعابالتعليمامل امل
شغيل لفةالوزارةوبال مندمجةمنظومةتوفقصدبالتنميةامل

عةقصد شرافاو متا  الوطنّيةالتعليميةاملنظومةس

لفةالعامةدارة سيقباإلعالمّيةامل معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال
ونّيةدارةووحدة  لك

سيق 2016-2020 لفةالوزارةمعالت ونّيةاإلدارةبامل توفقصدلك
 الوزاراتبقّيةمعمندمجةرقمّيةخدمات
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ونّيةدارةمقّوماتإرساء2.2.8 الك امركز وّ ّ وج  ومح

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة سيقباإلعالمّيةامل معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

ل يا  العالقةذاتوال

طةمعبالتوازي  2016-2020 اصةالتنفيذّيةا كا ينظامب معلوما
ةباملنظومةخاصومندمجشامل بوّ سّيةال الشروعيتمالتو
سيط ةجراءاتت اصةدارّ بيةبوزارةا ندسةال و
 "Les Processus"العملمسارات

لفةالعامةدارة سيقباإلعالمّيةامل معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال
ونّيةووحدة لك  دارة

سيق 2016-2020 لفةالوزارةمعالت ونّيةامل لك لقصدباإلدارة تحو
ديدةجراءات سطةا مامندمجةرقمّيةخدماتإوامل

ا دماتومعبي االخرى ا  الوزاراتبقّيةتوفر
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ناّفةإقدار3.2.8 ةدارةالعامل بوّ سيعال يال و  لك

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

لفةالعامةدارة سيقباإلعالمّيةامل معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال

ل يا  العالقةذاتوال

نمرجعياتوضع 2016-2020 و رالت نكفاياتلتطو دارةالعامل
ة بوّ سيعال تصالاملعلوماتتكنولوجياتستعمالابال  .و

لفةالعامةدارة سيقباإلعالمّيةامل معبالت
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل ال
ونّيةووحدة لك  دارة

اتتحديد 2016-2020 يةاملحتو و واملنصاتالرقمّيةاملحاملوإعدادالت
اصةالتكنولوجّية نا و  عدعنبالت

العامة لفدارة نةامل و سيقبالت معبالت
ل يا لفةال املعلوماتبتكنولوجياتامل

تصال  و

نتنفيذّيةخطةوضع 2016-2020 و نافةلت ةالعامل بوّ ال  دارة

 



 

 

دف  التاسعال
وكمةمبادئتكرس ةاملنظومةصلبا بوّ ال
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اتيجيةداف العاّمة س داف / جمالّية صوصّية داف ا  داف

صلب.9 الّرشيدة وكمة ا مبادئ تكرس
ة بوّ ال  املنظومة

املركزي:.1.9 املستوى ع ام وامل رالوظائف  تطو

واملشموالت؛1.1.9 ام امل للتداخل تجّنبا الوزارة لة ي  إعادة
شاركّية:2.1.9 ال زالديمقراطّية عز القرارو ة مركزّ من  التقليص
وكمة3.1.9 ا آليات واملحاسبة؛إرساء والتدقيق للشفافّية الضامنة  الرشيدة
؛4.1.9 واملا داري رالتصّرف  تطو
ن:5.1.9 بالتكو ا د ّ ع و ا أدا من والّرفع ة شرّ ال املوارد التصّرف  حسن

وي:.2.9 ا املستوى ع ام وامل رالوظائف  تطو

يات1.2.9 املندو لة ي ة؛إعادة الالمركزّ عّزز بما ة وّ  ا
وي؛2.2.9 ا املستوى ع ة بوّ ال دارة و التصّرف ركفاءات  تطو
؛3.2.9 املدر الوسط التغي قيادة ع ن بو ال ن الفاعل  إقدار
ة.4.2.9 وّ ا يات املندو مستوى ع للعمل املالئمة الظروف  توف

يل3.9 تأ ة:. بوّ ال املؤّسسات سي و  إدارة

؛1.3.9 ّ املح التخطيط رثقافة  تطو
ة؛2.3.9 بوّ ال املؤّسسات ة بوّ ال دارة و التصّرف ركفاءات  تطو
؛3.3.9 املدر الوسط التغي قيادة ع ن بو ال ن الفاعل  إقدار
ودعم4.3.9 ا بمحيط املؤّسسة رعالقة ي.تطو املد املجتمع مع  الشراكة

ة:4.9 بوّ ال للمنظومة العام داء لتقييم وطنّية منظومة إرساء . 

ة؛1.4.9 بوّ ال املنظومة أداء بتقييم ع ل يا  إحداث
ودة؛2.4.9 ل وطنّية مرجعّية  ضبط
والتقييم؛3.4.9 مجة ال روظائف  تطو
التدقيق4.4.9 دور رآلياته؛تفعيل  وتطو
ة؛5.4.9 بوّ ال املؤسسات أداء لتقييم منظومة  إرساء
الدولّية؛6.4.9 التقييمات س تو مرتبة ن  تحس
بوي6.4.9 ال الواقع ر تطو اتجاه شرافّية س والدراسات البحوث دعم

جوانبه.  مختلف



 

 

 

ر.1.9 امالوظائفتطو  املركزي املستوى عوامل

عاملصادقةتمتالالعامةداراتسبة:1عدداملؤشر

ا  واملرجعيةجرائيةأدل

شري طارمناملتوفرمالءمةسبة:2عدداملؤشر للمتطلباتال

قيقية  للعملا

 للمعلومةالنفاذملطالبستجابةسبة:3عدداملؤشر

ماتعدد:4عدداملؤشر  املنجزةوالتدقيقوالرقابةالتفقدم

واراتسبة:5عدداملؤشر اتيجيةا  املنجزةس

 املنجزةالتصرفحواراتسبة:6عدداملؤشر
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امّ 1.1.9 امل للتداخل تجّنبا الوزارة لة ي  واملشموالتإعادة

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة
مع سيق بالت اعات لافةوال  الوزارةيا

التنظيمبضبطاملتعلق2009لسنة3779عددمرمراجعة 2016
يك بيةلوزارةال  ال

القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة
اعات  وال

لافة  الوزارةيا

 جراءاتإأدلةإعداد 2016/2017
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ةمنالتقليص2.1.9 عززالقرارمركزّ شاركّيةالديمقراطّيةو  ال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة
مع سيق بالت اعات لافةوال  الوزارةيا

امّ ختصاصاتقائمةضبط 2016 اإيمكنالوالوظائفوامل حال
ن وي للمستو  واملحا

لفةالعامةدارة واامل لتخطيطبالدراسات
لفمعبالشراكة امل ل ي لتجديدباال
ةوالبحوثالبيداغو بو  ال

ةاملنظومةالالمركزةإرساءحول دراسةجراءإ 2016 بو اخذاال
ن عالبابصلبالواردةاملبادئعتبارع  الدستور منالسا

لفة امل العامة القانونيةدارة بالشؤون
املعنية ل يا ال جميع مع سيق بالت اعات  وال

ر 2016 لتطو محليات عث و بية لل ة و ا يات املندو لة ي إعادة
بوي ال الشأن  سي
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لفةالعامةدارة القانونيةلشؤونباامل
اعات لبقيةمعبالتعاون وال يا  ال

ديدةللمبادئالقانونيةالنصوصمالءمة 2017/2018 سيا والتصرفلل
لذلكبما يا ةال شار  س

ونظموالدراساتللتخطيطالعامةدارة
 املعلومات

انيةالتصرفوحدة دافحسبامل

وارلياتآإرساء 2016/2017 اتيا  س

ونظموالدراساتللتخطيطالعامةدارة
 املعلومات

انيةالتصرفوحدة دافحسبامل

ر 2016 وي التخطيطوظيفةتطو اليةإلزامّيةإقرارخاللمنا
ةمشروع بوي ا  ال

ونظموالدراساتللتخطيطالعامةدارة
 املعلومات

انيةالتصرفوحدة دافحسبامل

نالتعاقدمبداإقرار 2016 نب وي املركزي املستو عقودعوا
داف  أ
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وكمةآلياتإرساء3.1.9  واملحاسبةوالتدقيقللشفافّيةالضامنةالرشيدةا

املسؤولة ة نجاز ا  جراءات روزنامة

اعاتدارة وال القانونية بالشؤون لفة امل العامة
املعنية ل يا ال جميع مع سيق  بالت

وكمةخليةمأسسة 2016 اا  الالزمةالصالحياتواعطاؤ

وكمةخلية قيةا لو يا دال الوطواملع
 الصناعيةوامللكيةللمواصفات

وكمةالوطنيةاملرجعيةنخراط 2016 امل ل او نفيذ  ب

ل ي لفال  للمعلومةالنفاذحّق ضمان 2016 املعلوماتبنظامامل

وكمةخلية لمعبالتعاون ا  للمعلومةالنفاذحول دليلإعداد 2016 الوزارةيا

وكمةخلية لمعبالتعاون ا بيةوزارةخدماتدليلإعداد 2016 الوزارةيا  ال

لل ياملوقععالتقاررشر 2016 مهماي و  للوزارةلك

باالعامةدارة لفة االوثائقرقمنة 2016 عالميةإل امل شر  و

بالتفقدالعامةدارة لفة امضمنالتدقيقوظيفةدراجإ 2016 واملاداري امل لم ي لفال  بالرقابةامل

بالتفقدالعامةدارة لفة لالتامةستقالليةضمان 2016 واملاداري امل يا  والتدقيقالرقابةل

بالتفقدالعامةدارة لفة لالتامةستقالليةضمان 2016 واملاداري امل يا  والتدقيقالرقابةل
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ر4.1.9  واملاداري التصّرفتطو

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

باالعامةدارة لفة دارة/املاليةلشؤونامل
لفةالعامة شرةواردباملامل العامةدارة/ال

بالتفقد لفة العامةدارة/واملاداري امل
لفة انيةالتصرفبامل /دافحسبامل

لفةدارةو امل  والتجالبناءاتالعامة

ياتموجهواملاداري  التصرفحول جراءاتإدليلإعداد 2016 للمندو
ة و بيةا  املركزةدارةوال

والعامةدارة شرة ال باملوارد لفة دارةامل
لفةالعامة نبامل و  املستمرالت

ن 2016 و ن ت ندار اجاتحسبواملتصرف ااملعا  ع

لفةدارة امل انيةالتصرفبالعامة امل
لبقية/دافحسب  الوزارةيا

 التصرفرقابةإرساء 2016

بالالعامةدارة لفة دارة/املاليةشؤونامل
لفةالعامة  والتجبناءاتبالامل

رإعداد 2016 ةتقار انيةتنفيذتقييمحول دور عوانجازامل  املشار

لفةدارةو امل انيةالتصرفبالعامة امل
 دافحسب

ر 2016 نالتصرفحوارتطو نمختلفب  املتدخل
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ةاملواردالتصّرفحسن5.1.9 شرّ امنوالّرفعال اأدا د ّ ع نو  بالتكو

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفةالعامةدارة شرةملواردباامل  العململراكزوصفيةبطاقاتإعداد 2016/2017 ال

لفةالعامةدارة شرةملواردباامل  ال
واالعامةدارة بالدراسات لفة  لتخطيطامل

ععادةإ 2017 شرةاملواردتوز ناملالءمةيضمنبماال اجياتب الفعليةا
ا ااملتوفروالرصيدإل درتجنبام  العاماملالل

لفةالعامةدارة شرةملواردباامل  ال
نالعامةدارة و بالت لفة  امل

قيةرط 2017 نال و  بالت

لفةالعامةدارة شرةملواردباامل ي برنامجوضع 2017 ال رتحف لياتمنجملةإقرارخاللمنداء لتطو
 للغرض

لفةالعامةدارة شرةملواردباامل ن 2017 ال اراتتثم سبةامل  املك

لفةالعامةدارة شرةملواردباامل ةمننتقال 2017 ال شرةاملواردالتصرفمقار ةإال رمقار تطو
شرةاملوارد  ال

لفةالعامةدارة شرةملواردباامل  ال
باالعامةدارة لفة  القانونيةلشؤونامل

يع 2017 راكإمبدعال اعتمادخاللمنLa mobilitéالوظيفيا
سميةمبدا دارةحسبال ططالبابفتحووالكفاءةا ل

 الشاغرةالوظيفية



 

 

 

ر.2.9 امالوظائفتطو وي املستوى عوامل  :ا

ةاملحالةالصالحياتعدد:1عدداملؤشر  ل

وي املستوى عالتأطسبة:2عدداملؤشر  ا

اتمشارععدد:3عدداملؤشر ااملصادقا  عل

الكسبة:4عدداملؤشر  املرسمةعتماداتاس
ااملركزةتصالخالياسبة:5عدداملؤشر و  ج
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لةإعادة1.2.9 ياتي ةاملندو وّ ةعّزز بماا  الالمركزّ

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

بيةوزارة  ال
لفةالعامةدارة  القانونيةلشؤونباامل

يات ةاملندو و بيةا  لل

التنظيمبضبطاملتعلق2010لسنة2205عددمر مراجعة 2016/2017
يك ياتال ةللمندو و بيةا صلية الصالحياتعزز بمالل

يات ةللمندو و لةمعيتالءمبماا ي املركزي املستوى عال
 الوطاملستوى عاملحتملالالمركزةنظاموإرساء

بيةوزارة  ال
العامة لفةدارة  القانونيةلشؤونباامل

يات ةاملندو و بيةا  لل

ياتومشموالتصالحياتعزز 2016/2017 ةاملندو و تكرسطارإا
التدب-التفرعمبدأ(الدستور صلبالواردةالالمركزةمبادئ
ر ما)ا  الالحقةاملراقبةتقتضيهو

يات ةاملندو و بيةا  لل
بيةوزارة  ال

 اجراءاتأدلةإعداد 2018
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بيةوزارة  ال
العامة لفةدارة  القانونيةلشؤونباامل

يات ةاملندو و بيةا  لل

لتفعيل 2016/2017 يا ةال شار ةس و  ا

يات ةاملندو و بيةا  لل
بيةوزارة  ال

معياتمعالعالقةدعم 2016/2017 يواملجتمعا ااملد  ومأسس

العامة لفةدارة القانونيةلشؤونباامل
لبقيةمعبالتعاون  يا  ال

يةالقانونيةالنصوصمالءمة 2017/2018 تي ديدةللمبادئوال  ا

بيةوزارة  ال
العامة لفةدارة  القانونيةلشؤونباامل

يات ةاملندو و بيةا  لل

ن)املعتمدياتمستوى ع(ةمحليّ داراتإحداثإ 2016/2017 ابطلتام ال
ن وي املستوى ب يا دمةوتقربواملؤسسا امنا  مستحق
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ر2.2.9 ةدارةوالتصّرفكفاءاتتطو بوّ وي املستوى عال  ا

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفةدارة امل نامجبالالعامة و والت
 املستمر

ةطارات قدراتعزز 2016 و ابماا يعابيمك الصالحياتاس
ام ديدةوامل اا  والالمركزةكمةو املبادئوفقاوممارس

بيةوزارة العامة/ال لفةدارة لشؤونباامل
يات/القانونية ةاملندو و بيةا  لل

 العململراكزوصفيةبطاقاتإعداد 2016/2017

بيةوزارة لفةالعامةدارة/ال لشؤونباامل
يات/القانونية ةاملندو و بيةا  لل

ععادةإ 2017 شرةاملواردتوز ناملالءمةيضمنبماال احاجاب
ااملتوفروالرصيدالفعلية درتجنبام  العاماملالل

بيةوزارة العامة/ال لفةدارة لشؤونباامل
يات/القانونية ةاملندو و بيةا  لل

قيةرط 2017 نال و  بالت

بيةوزارة العامة/ال لفةدارة لشؤونباامل
يات/القانونية ةاملندو و بيةا  لل
باالعامةدارة لفة شرةملواردامل  ال

ي برنامجوضع 2017 رتحف منجملةإقرارخاللمنداء لتطو
 للغرضليات
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بيةوزارة العامة/ال لفةدارة لشؤونباامل
يات/القانونية ةاملندو و بيةا  لل

يع 2017 راكمبداعال خاللمنLa mobilitéالوظيفيا
سميةمبدااعتماد دارةحسبال البابفتحووالكفاءةا
طط  الشاغرةالوظيفيةل

بيةوزارة العامة/ال لفةدارة لشؤونباامل
يات/القانونية ةاملندو و بيةا  لل

ياتطأالتسبتدعيم 2017 ةباملندو و  ا
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نإقدار3.2.9 نالفاعل بو  املدرالوسطالتغيقيادةعال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

ياتالوزارة بيةواملندو لل ة و اأو والتواصلعالم اتليّ آعزز 2016 ا  طر

ندارة و بالت لفة امل  العامة
والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
حسبدارة انية امل بالتصرف لفة امل العامة

 داف
يات بيةاملندو لل ة و  ا

رعزز 2016 نقدراتوتطو نالفاعل بو منالتغيقيادةمجاالتال
نبرنامجوضعخالل و ستفادةوتنفيذهالغرضشاملت منو

 املجالاملقارنةالتجارب

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
املاليةدارة بالشؤون لفة امل  العامة
والتجدارة بالبناءات لفة امل  العامة
حسبدارة انية امل بالتصرف لفة امل العامة

 داف

انياتتوف 2016-2020 يةاملاديةم ةواللوجس  الضرور
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يدارة املعلوما بالنظام لفة امل  العامة
والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
باإلعالميةدارة لفة امل  العامة
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل  ال

املعنية ة دارّ ل يا ال  ل

 للمعلومةالنفاذضمان 2016-2020
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ياتمستوى عللعملاملالئمةالظروفتوف4.2.9 ةاملندو وّ  ا

املسؤولة  جراءات نجازروزنامة ة

بيةوزارة ةاملاليةعتماداتتوف 2020-2017 ال ياتاجاتلالستجابةالضرور املندو
بية لل ة و  ا

بيةوزارة اتالفضاءاتتوف 2020-2017 ال ةالعملدواتأو والتج  الضرور

بيةوزارة لمصادرالتفك 2016/2017 ال املؤسساتلفائدةضربةحداثإ(خرى أتمو
ة بو جتماعيةالثقافيةشطةمداخيلمنستفادة-ال و

 )املشاركةصندوق تفعيل-الرحالت-والراضية
 



 

 

 

يل.3.9 سيإدارةتأ ةاملؤّسساتو بوّ  ال

 واملفّعلةاملركزةاملؤسساتمجالسسبة:1عدداملؤشر

ااملصادقاملؤّسساتمشارعسبة:2عدداملؤشر  عل

مةوالتوأمةالشراكةاتفاقياتعدد:3عدداملؤشر  امل
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ر1.3.9 ّالتخطيطثقافةتطو  املح

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة
اعات  وال

بتدائيةدارة باملرحلة لفة امل  العامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم

ااملؤسسةمجالسإرساء 2016  وتفعيل

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
باملرحلةدارة لفة امل  بتدائيةالعامة
عداديةدارة باملرحلة لفة امل العامة

الثانوي   والتعليم
ة و ا يات بيةاملندو واملحلياتلل
ة بو ال  واملؤسسات

عإعداد 2016 ااملؤسسةمشار  وتنفيذ
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والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
ة و ا يات بيةاملندو واملحلياتلل

ةواملؤسسات بو  ال

ةاعتماد 2016 يللتخطيطشاركيةمقار مجلسطارإالتكتي
 املؤسسة

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
ة و ا يات بيةاملندو واملحلياتلل
ة بو ال  واملؤسسات

ي معيا ا سيج وال  املنظمات

نشرك 2016 بوي القراراتخاذاملحاملستوى عالفاعل  ال
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ر2.3.9 ةدارةوالتصّرفكفاءاتتطو بوّ ةاملؤّسساتال بوّ  ال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

بيةوزارة  ال
يات بيةاملندو لل ة و  ا

نيةللمالمحمرجعيةوضع 2016 ةاملؤسساتملديري امل بو عيتمال
ماضو  مانتدا و  وت

بيةوزارة  ال
يات بيةاملندو لل ة و  ا

ناعتماد 2016 و يت نتم دارةعيقوموالنظاراملديرنعي ا
 بوطةضممعايوفقواملساءلةوالتقييم

بيةوزارة  ال
يات بيةاملندو لل ة و  ا

وبرنامجوضع 2016 املت ةاملؤسساتمديري لفائدةمت بو ال
 املباشرن

بيةوزارة  ال
يات بيةاملندو لل ة و  ا

ةاملؤسساتتدعيم 2016 بو ةباإلطاراتال ةدارّ  الضرور
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نإقدار3.3.9 نالفاعل بو  املدرالوسطالتغيقيادةعال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

ةاملؤسسات بو  ال
يات بيةاملندو لل ة و  ا

 طرهأو والتواصلعالم لياتآعزز 2016/2017

يات بيةاملندو لل ة و رعزز 2016/2017 ا ةاملؤسساتمديري قدراتوتطو بو قيادةمجاالتال
نبرنامجوضعخاللمنالتغي و  وتنفيذهالغرضشاملت

يات بيةاملندو لل ة و انيات توف 2016/2017 ا يةاملاديةم ةواللوجس  الضرور
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ر3.94 ااملؤّسسةعالقةتطو ياملجتمعمعالشراكةودعمبمحيط  املد

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

سبصفتهاملؤسسةمدير ث 2016 مؤسسةمجلسرئ اتعقدعا سيجمعشرا يال معيا وناتا املجتمعوم
ي نظيمقتصاديةواملؤسساتاملد والتعرفمفتوحةيامأب
 الشراكةومجاالتبفرص

تظبم 2016 املؤسسةدارةإ ةلقاءاتت  التالميذاولياءمعدور

سبصفتهاملؤسسةمدير ث 2016 مؤسسةمجلسرئ توأمةاتفاقياتبرامإخاللمنتوأمةعالقاتعقدعا
 وخارجيةداخلية

 



 

 

 

العامداءلتقييموطنّيةمنظومةإرساء..4.9
ةللمنظومة بوّ  :ال

ياتسبة:1عدداملؤشر ةاملندو و بيةا نظامأرستاللل

عة  وتقييممتا
سمرتبة:2عدداملؤشر  الدوليةالتقييماتتو



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي التاسع–املخطط دف  ال

229 

لإحداث1.4.9 ةاملنظومةأداءبتقييمعيا بوّ  ال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
ودةدارة وا بالتقييم لفة امل  العامة

البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال
ة بو ال  والبحوث

اليةالتقييممنظومةواقعيص 2016  ا

ودةدارة وا بالتقييم لفة امل  العامة
والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة

اعات  وال
لف امل ل ي البيداغوال بالتجديد
ة بو ال  والبحوث

ورئاسة العا والتعليم امل ن و الت وزارة
التنمية ووزارة ومة  ا

لإرساء 2017 شرةاملواردمنظومةبتقييمعوطي اطارال
ة ومةرئاسةاشرافتحتمنظوميةمقار  ا
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القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة
اعات  وال

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة

يالنصعديل 2017 بيةالوطاملرصدبتفعيلسمحبماالقانو لل
ر امهوتطو  م

القانونيةدارة بالشؤون لفة امل العامة
اعات  وال

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
ودةدارة وا بالتقييم لفة امل  العامة

البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال
ة بو ال  والبحوث

شرعيةالنصوصمراجعة 2016 يةال تي رسمحبماوال مةبتطو م
بيةوزارةصلبالتقييم  ال
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ودةوطنّيةمرجعّيةضبط2.4.9  ل

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

ل ي لفال ودةامل ودةالوطنيةاملرجعيةتفعيل 2016 با الدوليةللمعايوفقااملعدةل
 املجال

ل ي لفال ودةامل ودةبمعايللتعرفاتصالخطة 2016 با صول جراءاتإو ا عا
اد   CERTIFICATIONش

ل ي لفال ودةامل ن 2016 با ناملرجعيةإلرساءاملعدةعالمية التطبيقةتحي و طارات وت

ل ي لفال ودةامل املنظامإرساء 2016 با دماتجودةيضمنمت ةا  املسداةدارّ
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ر3.4.9 مجةوظائفتطو  والتقييمال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

يدارة املعلوما بالنظام لفة امل  العامة
والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
باإلعالميةدارة لفة امل  العامة
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل  ال

يالنظاماستغالل 2016-2020 املاملعلوما املجاالتّل املندمجواملت
مجةاملتعلقة  بال

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل اةنماذجبناء 2016 العامة مجةمحا الل اواستغالل و  ج

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
بدارة لفة امل انيةالتصرفالعامة امل
 دافحسب
انيةدارة بامل لفة امل  العامة
والتجدارة بالبناءات لفة امل  العامة

ةاعتماد 2016 مجةمقار يةوفقاالتصاعديةال التصرفملن
انية  داف حسبامل
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والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
بدارة لفة امل انيةالتصرفالعامة امل
 دافحسب
ودةدارة وا بالتقييم لفة امل  العامة

البيداغو بالتجديد لف امل ل ي ال
ة بو ال  والبحوث

ااملتوفرةاملؤشراتحزمةعاملصادقة 2016 مختلفواستغالل
 )قيادةلوحة(املنظومةقيادةمجاالت

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة
يدارة املعلوما بالنظام لفة امل  العامة
باإلعالميةدارة لفة امل  العامة
ل ي لفال بيةبالتكنولوجياتامل  ال

ر 2016/2017 انيات استغاللخاللمناملدرءحصا نظامتطو الم
ا يح يالنظامي املاملعلوما  واملندمجاملت

ندارة و بالت لفة امل  العامة
والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة

ة و ا يات بيةاملندو واملحلياتلل
ة بو ال  واملؤسسات

نت 2016/2017 ةعملفرق و و املتعلقةاملعرفيةاملجاالتمختلفج
مجةبوظيفة  ال
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رالتدقيقدور تفعيل4.4.9  آلياتهوتطو

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفالعامةدارة القانونيةبالشؤونةامل
اعات  وال

بيةوزارةصلبالتدقيقوظيفةإرساء 2016 لةمراجعةإطارال ي ال
الية  ا

لفالعامةدارة ودةةامل نيةاملالمحتحديد 2016 با نامل موطرق للمدقق  انتدا

لفالعامةدارة ودةةامل ن 2017 با و ودةمجالمدققا60ت  ا

لفالعامةدارة ودةةامل اتيجيةوضع 2017 با نعملاس اتمختلفشملللمدقق  املستو

 

  



زء عا ة:الرا بو ال املنظومة إلصالح التنفيذي التاسع–املخطط دف  ال

235 

ةاملؤسساتأداءلتقييممنظومةإرساء5.4.9 بوّ  ال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لمختلف ةاملؤسساتاداءلتقييممرجعيةإعداد 2016 والتقييمالرقابةيا بو عاعتماداال
ودةالوطنيةاملرجعية  ل

لفالعامةدارة و ةامل  جودةبالتقييم
العامة ندارة و والت امج بال لفة  امل

ن 2017 و نمختلفت املعدةللمرجعيةوفقاالتقييمعمليةاملتدخل
 للغرض

لفالعامةدارة ةلمؤسساتلدورّي لتقييمعملخطةضبط 2017 وجودةبالتقييمةامل بو  ال

لافة ثمار 2018 الوزارةيا راس رغرضالتقييمتقار  داء عالقدرةتطو

لفالعامةدارة و ةامل ادراسيةيامأوتنظيمالتقييمتقاررشر 2018 جودةبالتقييم  حول
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رت6.4.9 سمرتبةطو  الدولّيةالتقييماتتو

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لف امل ل ي البيداغولتجديدباال
ةوالبحوث بو لفةالعامةدارةوال امل

امجبا  ل

 الضعفنقاطوتحليلالدوليةالتقييماتالتالميذنتائجقراءة 2016

لف امل ل ي البيداغولتجديدباال
ةوالبحوث بو لفةالعامةدارةوال امل

امجبا نل ون امل ن و بت لف امل ل ي  وال

نالدوليةبالتقييماتالتعرف 2016 و بوي طاروت احول ال ي  من

لفةالعامةدارة املاليةلشؤونابامل
لفو  امل ل ي البيداغولتجديدباال

ةوالبحوث بو  ال

 التقييماتذهللمشاركةالالزمةعتماداتتوف 2016

بالعامةدارة لفة لو التقييمامل ي ال
لف والبحوثالبيداغولتجديدباامل
ة بو لفةالعامةدارةوال امجباامل  ل

يةعتمدوطنيةتقييماتإجراء 2016  الدوليةالتقييماتمن
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شرافّيةوالدراساتالبحوثدعم6.4.9 راتجاهس بوي الواقعتطو  جوانبهمختلفال

املسؤولة ة  جراءات نجازروزنامة ا

لفةدارة امل القانونيةبالشؤونالعامة
اعات  وال

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل  العامة

شرافوظيفةإرساء 2016 بيةوزارةصلبس مراجعةإطارال
لة ي اليةال  ا

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل ن 2016/2017 العامة و نختصاصاتمتعددةعملفرق ت شرافوظيفةلتأم  س

والتخطيطدارة بالدراسات لفة امل دمعشراكةعالقةإرساء 2016 العامة اتيجيةللدراساتالوطاملع س
نمجاالت و شرافيةدراساتإعدادو الت  قطاعيةاس

 






