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: جلدًم 

ت اإلاغغبُت، طلً الخللُم الظي ًخللاه الؼفل،  ًلصض بالخللُم ألاولي، في ؤصبُاث اإلاىـىمت التربٍى

 بشإن الىـام 55.00كبل الخداكه باإلاضعؾت الابخضاثُت، وهى بدؿب اإلااصة ألاولى مً اللاهىن عكم 

املسخلت التربىٍت التي جخكفل بها املؤطظاث التي ًلبل فيها ألاطفال " جلً 1ألاؾاس ي للخللُم ألاولي،

. 2"املتراوخت أعمازهم ما بين أزبع طىىاث كاملت وطذ طىىاث

وألن اإلاضلٌى الىاكعي إلاغخلت الؼفىلت الصغغي، ٌشمل ول اإلاغخلت التي حؿبم الخداق الؼفل 

باإلاضعؾت الابخضاثُت، فةن اإلافهىم اإلاخضاٌو بشإن هظه اإلاغخلت ؤواصًمُا، واحخماكُا، ًؼلم كليها حؿمُت 

ت التي ًخم فيها اؾخلباٌ ألاػفاٌ في "مسخلت الخعليم ما كبل املدزس ي" ، وحشمل ول اإلاغخلت التربٍى

ت كبل الخداكهم باإلاضعؾت الابخضاثُت، ؤو كبل بلىغهم ؾً  مغخلت الؼفىلت الصغغي، بماؾؿاث جغبٍى

. الؿاصؾت

وججضع ؤلاشاعة، بلى ؤن مؿإلت الخللُم ما كبل اإلاضعس ي كض شيلذ اوشغاال ؤؾاؾُا باإلاغغب مىظ 

ت  كلىص، خُث خـي الخللُم ألاولي بمياهت زاصت طمً وافت ؤلاصالخاث التي كغفتها اإلاىـىمت التربٍى

ً والبدث الللمي، ًسصص الغافلت الثاهُت مً . اإلاغغبُت وهى ما حلل اإلاجلـ ألاكلى للتربُت والخيٍى

، إلاىطىق بلؼامُت الخللُم ألاولي وحلمُمه باكخباعه مضزال ًغوم 2030-2015عئٍخه ؤلاؾتراجُجُت لإلصالح 

. الىصٌى بلى مضعؾت ؤلاهصاف وجيافا الفغص

فالخللُم ألاولي بدؿب الغئٍت ؤلاؾتراجُجُت لإلصالح، هى اللاكضة ألاؾاؽ ليل بصالح جغبىي، 

ني . مبني كلى الجىصة وجيافا الفغص واإلاؿاواة وؤلاهصاف، وجِؿحر الىجاح في اإلاؿاع الضعاس ي والخيٍى

ت ألازحرة، مً  غ اإلاىجؼة خٌى وطلُت الخللُم باإلاغغب زالٌ اللشٍغ ولظلً فلض زلصذ مسخلف الخلاٍع

                                                           
1
. 2000 ماي 25 بتارٌخ 4798، والمنشور فً الجرٌدة الرسمٌة عدد 2000 ماي 19 بتارٌخ 1.00.201صدر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم  -  

2
تجدر اإلشارة أن هذا التعرٌف هو التعرٌف القانونً الذي وضعه النظام األساسً للتعلٌم األولً، وإن كان كما سٌتم توضٌحه الحقا أن مفهوم -  

التعلٌم األولً ٌشمل كل المرحلة ما قبل المدرسٌة أٌا كانت مؤسسات االستقبال الخاصة بها سواء دور الحضانة، الكتاتٌب القرآنٌة، رٌاض 
... األطفال
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 طي الجىصة، ػغف مسخلف الهُئاث واإلااؾؿاث الىػىُت والضولُت، بلى طغوعة حلمُم الخللُم ألاولي

باكخباعه مغخلت كاثمت الظاث مً شإجها جيهيء ألاػفاٌ لالهضماج في ؾلً الخللُم الابخضاجي، وجمىُنهم مً 

الىفاًاث الالػمت، لخجاوػ الصلىباث التي ًمىً ؤن حلترطهم في مؿاعهم الضعاس ي، زاصت زالٌ مغخلت 

 1.الخللُم ألاؾاس ي

فالؿمت الباعػة التي جؼبم الىطم الخللُمي اإلاغغبي، بدؿب الدصخُص الظي زلصذ بلُه 

ً والبدث الللمي،  والبىً 4 الُىوؿيى،3 والُىهِؿف،2صعاؾاث ول مً اإلاجلـ ألاكلى للتربُت والخيٍى

ًخلخص في وىن ؤن الخالمُظ اإلاغاعبت ًضشىىن كىض ولىحهم ألٌو مغة بلى الخللُم الابخضاجي،  5الضولي،

مؿحراتهم الضعاؾُت بدـىؾ مخفاوجت، جمُل الىفت فيها بلى ؤولئً الظًً جِؿغث لهم ؾبل الاؾخفاصة مً 

حللُم ؤولي طي حىصة، زاصت في ؿل كضم هفاًت بيُاث الاؾخلباٌ اللمىمُت اإلاخلللت بالخللُم ألاولي، 

. وكضم وحىص ؤي كاهىن ًفغض بلؼامُت وحىصها

، مً ؤهضاف 2030اكخباعا لظلً، وجإؾِؿا كلى ما جظمىخه زؼت الخىمُت اإلاؿخضامت للام 

، زاصت ما حاء في اإلالصض الثاوي مً الهضف الغابم اإلاخللم 2015 صولت في شدىبر 193ؤحملذ كلى جبىيها 

ؼ فغص الخللم مضي الخُاة للجمُم، مً جغهحز  بظمان الخللُم الجُض، اإلاىصف والشامل للجمُم وحلٍؼ

ضمان أن جخاح لجميع البىاث والبىين فسص الحصىل على هىعيت جيدة مً "كلى الخللُم ألاولي، كبر 

ً للخعليم  الىماء والسعاًت، في مسخلت الطفىلت املبكسة، والخعلم كبل الابخدائي ختى ًكىهىا جاهٍص

، فةن هظه الضعاؾت ؾترهؼ كلى بدث خضوص الخإػحر اللاهىوي، للخللُم "2030الابخدائي بدلىل عام 

                                                           
1

 04.00، كما تم تغٌٌره وتتمٌمه بمقتضى القانون رقم 1963 نونبر 13 الصادر فً 1.63.071ـ  التعلٌم األساسً بحسب الظهٌر الشرٌف رقم 

حق وواجب لجمٌع األطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغٌن "، هو 2000 ماي 19 المؤرخ فً 1.00.200الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 

تلتزم الدولة بتوفٌره لهم مجانا فً أقرب مؤسسة تعلٌمٌة عمومٌة لمكان إقامتهم، وٌلتزم اآلباء واألولٌاء بتنفٌذه إلى غاٌة بلوغهم .  سنوات6

." تمام الخامسة عشرة من عمرهم
2
. 2030-2015المجلس األعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً، من اجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء، رؤٌة إستراتٌجٌة لإلصالح -  

3
دراسة منجرة بطلب من وزارة التربٌة الوطنٌة والتعلٌم العالً، وتكوٌن األطر والبحث )الٌونسٌف، شبكة الجودة الخاصة بالتعلٌم األولً، -  

. 2011العلمً، ٌولٌوز 
4
بٌروت، التقرٌر اإلقلٌمً للتعلٌم للجمٌع الخاص - منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة، مكتب الٌونسكو اإلقلٌمً للتربٌة فً الدول العربٌة-  

.  2014، عمان، ماي 2014بالدول العربٌة للعام 
5
. 2012، دلٌل عملً "االستثمار فً مرحلة الطفولة الصغرى"ـ البنك الدولً،  
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ألاولي زاصت، والخللُم ما كبل اإلاضعس ي كلى اللمىم، ومضي هفاًت اإلاىـىمت اللاهىهُت في هظا اإلاجاٌ، 

لها وجدلُلها اؾخجابت  ومضي جدلُلها للغاًاث واإلالاصض التي ًفترض ؤن ًىسغغ اإلاغغب في ججًز

: اللتزاماجه الضولُت في هظا ؤلاػاع، وطلً وفم الخلؿُم الخالي 

ؤلاػاع اإلالُاعي الضولي للخللُم ما كبل اإلاضعس ي : ؤوال

ؤلاػاع اللاهىوي الىػني، وبشيالُت الخىاغم : زاهُا

 إلاطاز املعيازي الدولي للخعليم ما كبل املدزس ي: أوال

اكخباعا ألهمُت مغخلت الؼفىلت في الخإؾِـ لصخصُت ؤلاوؿان الغاشض، فلض اهصب اهخمام 

اإلاىخـم الضولي مبىغا، كلى مىـىمت خلىق الؼفل، وطلً مً زالٌ اكخماص الجملُت اللامت لألمم 

، الجفاكُت خلىق الؼفل، والتي صزلذ 1989 هىهبر 20 اإلااعر في 25/44اإلاخدضة، بمىحب كغاعها عكم 

ش 49خحز الخىفُظ ػبلا للماصة   والتي جىص في اإلااصة ألاولى منها، بمىاؾبت 1990.1 شدىبر 2 منها بخاٍع

فها للؼفل، كلى ؤهه  إوظان لم ًخجاوش الثامىت عشسة، ما لم ًبلغ طً السشد كبل ذلك كل  "حلٍغ

ف الظي صفم لجىت خلىق الؼفل،"بمىجب اللاهىن املىطبم عليه  مً زالٌ حللُلها 2 وهى الخلٍغ

، بشإن بكماٌ خلىق الؼفل في مغخلت الؼفىلت اإلابىغة، بلى 2005 هىهبر 1 اإلااعر في 7/2005اللام عكم 

دم لهم الخمخم  اللٌى بإن صغاع ألاػفاٌ ٌلخبرون ؤًظا مً ؤصخاب الخلىق اإلاشمىلت باالجفاكُت، ٍو

جُت  3.بخضابحر الخماًت الخاصت هما ًدم لهم وفلا لخؼىع كضعاتهم، ؤن ًماعؾىا خلىكهم مماعؾت جضٍع

 

                                                           
1
، مع تحفظ بشأن أحكام المادة الرابعة عشرة من االتفاقٌة 1993 ٌونٌو 21صادق علٌها المغرب بموجب محضر إٌداع وثائق المصادقة بتارٌخ -  

، وذلك بموجب 1996 دجنبر 19 بتارٌخ 4440كما تم نشر االتفاقٌة فً الجرٌدة الرسمٌة عدد . والتً تعترف للطفل بالحق فً حرٌة الدٌن

. 1996 نونبر 21 المؤرخ فً 1.93.363الظهٌر الشرٌف رقم 
2
 من اتفاقٌة حقوق الطفل، وهً تتكون من عشرة خبراء من ذوي الكفاءة المعترف بها فً مٌدان االتفاقٌة، ٌتم انتخابهم 43محدثة بموجب المادة -  

. من طرف الدول األعضاء
3
عبرت اللجنة بموجب تعلٌقها العام المشار إلٌه أعاله، عن قلقها من أن الدول األطراف وهً تنفذ التزاماتها بموجب االتفاقٌة، لم تول اهتماما -  

كافٌا لصغار األطفال باعتبارهم أصحاب حقوق، وللقوانٌن والسٌاسات والبرامج المطلوبة إلعمال حقوقهم أثناء هذه المرحلة المتمٌزة من 
طفولتهم، كما أكدت على أن اتفاقٌة حقوق الطفل ٌنبغً تطبٌقها بصورة كلٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة على أن ٌؤخذ فً الحسبان مبدأ عالمٌة 

. جمٌع حقوق اإلنسان وعدم قابلٌتها للتجزئة وترابطها
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 الخعليم ما كبل املدزس ي مً خالل اجتهاداث لجىت خلىق الطفلـ 1

حلغف لجىت خلىق الؼفل، مغخلت الؼفىلت اإلابىغة، بإجها جلً اإلاغخلت التي حشمل حمُم 

ألاػفاٌ الصغاع كىض الىالصة وػىاٌ مغخلت الغطاكت، وؤزىاء ؾىىاث ما كبل اإلاضعؾت، وهظلً ؤزىاء 

ججمل هظه اإلاغخلت في الفترة اإلامخضة مً  (لجىت خلىق الؼفل)الاهخلاٌ بلى مغخلت اإلاضعؾت، وبظلً فهي 

ش اإلاُالص بلى ؾً زمان ؾىىاث خُث اكخبرث اللجىت، ؤن الخاحت التي صفلذ بلى بصضاع حللُلها . جاٍع

غ الضٌو ألاػغاف ال جلضم ؾىي مللىماث طئُلت بشإن  اللام بشإن هظه اإلاغخلت، هى مالخـتها ؤن جلاٍع

هظه اإلاغخلت، جلخصغ في غالبها ألاكم كلى وفُاث ألاػفاٌ وحسجُل اإلاىالُض والغكاًت الصخُت، صون 

. جىاٌو باقي الخلىق اإلاىصىص كليها في الاجفاكُت، وفي ملضمتها الخم في الخللُم

 منها كلى ؤهه 28فمً زالٌ اؾخلغاء مىاص اجفاكُت خلىق الؼفل، هجضها جىص في اإلااصة 

جيا، وعلى " حعترف الدول ألاطساف بدم الطفل في الخعليم، وجدليلا لإلعمال الكامل لهرا الحم جدٍز

جعل الخعليم الابخدائي إلصاميا ومخاخا  (أ): أطاض جكافؤ الفسص، جلىم بىجه خاص بما ًلي

فُما جىىه لجىت خلىق الؼفل، بلى وىن بلع الضٌو جدُذ لجمُم ألاػفاٌ ؾىت مً الخللُم . "للجميع

ماكبل اإلاضعس ي كلى ؤؾاؽ مجاوي، وحلخبر ؤن طلً ًىضعج في بػاع جدلُم ألاهضاف اإلايشىصة مً الخم 

 وكلى ؤؾاؽ 1.في الخللُم، باكخباعه ًغجبؽ كلى هدى وزُم بدم ألاػفاٌ في الىمى بلى ؤكص ى خض ممىً

طلً فةن اللجىت ما فخئذ جىص ي وجظهغ الضٌو ألاػغاف بيىن خم ألاػفاٌ في الخللُم ٌشمل حمُم 

. ألاػفاٌ صون ؤي جمُحز 

وجإؾِؿا كلى طلً، فةن لجىت خلىق الؼفل، ؤوصذ في اللضًض مً حلالُلها ووزاثلها، بظغوعة 

جضزل الضٌو ألاػغاف، مً ؤحل طمان جللي صغاع ألاػفاٌ للخللُم بإوؾم ملاهُه، والظي ٌلترف 

بالضوع ألاؾاس ي للىالضًً وألاؾغة، فظال كً الضوع الظي ًمىً ؤن جللبه البرامج الخللُمُت اإلاىـمت، 

                                                           
1
تنمٌة شخصٌة الطفل  (أ): توافق الدول األطراف على أن ٌكون تعلٌم الطفل موجها نحو" من اتفاقٌة حقوق الطفل على أنه 29تنص المادة -  

" ومواهبه وقدراته العقلٌة والبدنٌة إلى أقصى إمكاناتها
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زاصت جلً التي جدُدها الضولت، ؤو اإلاجخمم اإلادلي، ؤو ماؾؿاث اإلاجخمم اإلاضوي، زاصت ؤن الخجاعب 

الضولُت، كض ؤهضث بما ال ًضق مجاال للشً، ؤن بغامج الخللُم زالٌ مغخلت الؼفىلت اإلابىغة، جترن ؤزغا 

بًجابُا كلى اهخلاٌ صغاع ألاػفاٌ بىجاح بلى مغخلت اإلاضعؾت الابخضاثُت، وكلى جلضمهم الخللُمي 

ل وهى ؤمغ ٌؿهم في خاٌ كضم اهخمام الضٌو به، في الخإزحر ؾلبا . وجىُفهم الاحخماعي زالٌ ألامض الؼٍى

كلى هفاًاث ألاػفاٌ كىض بلىغهم ؾً الخمضعؽ، بدُث ٌؿهم طلً في الخمُحز بحن ألاػفاٌ الظًً 

.  ؤجُدذ لهم فغصت الخللُم ماكبل اإلاضعس ي، وغحرهم مً ألاػفاٌ الظًً لم جخذ لهم جلً الفغصت

وكمىما، فةن لجىت خلىق الؼفل، حلخبر ؤن كمل الضٌو كلى جىفحر الخللُم اإلابىغ ؤو الخللُم 

ماكبل اإلاضعس ي، ؤو الخللُم ألاولي، لألػفاٌ زالٌ مغخلت الؼفىلت اإلابىغة، هى ماشغ كلى خؿً هُتها في 

جؼبُم مىاص الاجفاكُت، زاصت ما ًغجبؽ بالخم في كضم الخمُحز، والخم في الخللُم، والخم في الخىمُت، 

هما هىهذ بخجاعب بلع الضٌو في هظا اإلاجاٌ، زاصت جلً التي حلمل كلى جىفحر الخللُم اإلابىغ لجمُم 

هما جلترح اؾدىاصا لخجاعب الضٌو في . ألاػفاٌ ابخضاءا مً ؾً الغابلت،  جدلُلا إلاصالح الؼفل الفظلى

: هظا الؿُاق الىماطج الخالُت

 خُث جىص ي اللجىت في هظا ؤلاػاع، الضٌو ألاػغاف : البرامج اإلاغجىؼة كلى اإلاجخمم اإلادلي

عي كام، ًدُذ بمياهُت جلضًم بغامج ما كبل اإلاضعؾت ابخضاءا مً ؾً الغطاكت بلى ؾً  بةًجاص بػاع حشَغ

، بما ٌؿمذ لها بىطم (البلضًاث)الاهخلاٌ بلى اإلاضعؾت، ًخاح فُه صوع عثِس ي للجماكاث الترابُت 

اث بدؿب اإلاىاعص وبدؿب الخصىصُاث الثلافُت ليل مجمىكت  .ألاولٍى

 وطلً كبر خث الضٌو كلى صكم اإلاباصعاث الخغة لللؼاق : اللؼاق الخاص هملضم للخضماث

الخاص، ؾىاء ملضمي الخضماث بغغض الغبذ، وهظلً مً ال ٌؿتهضفىن الغبذ، بدُث حلخبر اللجىت ؤن 

 .صوع هظا اللؼاق ٌلخبر مىمال لضوع الضولت ولِـ بضًال كىه
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 وطلً اكخباعا ليىن الىالضًً هم اإلاللمىن ألاولىن لألػفاٌ، : الاهخمام بالىالضًً اللاملحن

وبالخالي ًجب الاهخمام بهم، ومىدهم الىكذ اليافي لالهخمام بإػفالهم زاصت زالٌ مغخلت الغطاكت، 

وبًالئهم اهخماما زاصا صازل ؤميان اللمل، كبر حصجُم الخضماث الاحخماكُت لخِؿحر كُامهم بضوعهم 

 .التربىي ومؿاكضتهم في طلً

 ـ الخعليم ماكبل املدزس ي مً خالل معاًير العمل الدوليت والعسبيت2

ًثحر الىمىطج ألازحر، مً الىماطج التي جلضمها لجىت خلىق الؼفل، بشإن ججاعب الضٌو في 

الخلاػي مم كظُت الخللُم ماكبل اإلاضعس ي، مؿإلت في غاًت الضكت وألاهمُت جخجلى كلى الخصىص، في 

كالكت ملاًحر اللمل الضولُت واللغبُت باإلاؿإلت مىطىق هظه الضعاؾت، خُث ججضع ؤلاشاعة ؤن ماجمغ 

ش  ، اجفاكُت اللمل الضولُت 1981 ًىهُى 23اللمل الضولي، كض اكخمض في صوعجه الؿابلت والؿخحن، بخاٍع

 1اللماٌ طوو اإلاؿاولُاث اللاثلُت،:  بشإن جيافا الفغص واإلاؿاواة في اإلالاملت بحن الجيؿحن 156عكم 

جخسظ ؤًظا حمُم الخضابحر اإلاالثمت للـغوف وؤلامياهاث : "والتي جىص في اإلااصة الخامؿت منها كلى ؤهه

: الىػىُت 

ألزظ اخخُاحاث اللماٌ طوي اإلاؿاولُاث اللاثلُت في الخؿبان كىض الخسؼُؽ مً ؤحل  ( ؤ)

 الجماكت اإلادلُت؛

ؼ زضماث اإلاجخمم اإلادلي، اللامت ؤو الخاصت، مثل عكاًت الؼفل والخضماث  ( ب) لخىمُت ؤو حلٍؼ

 ."والدؿهُالث التي جىفغ لألؾغة

دؿنى فهم اإلالصىص والغاًت مً هظه اإلااصة، مً زالٌ اؾخلغاء فلغاث الخىصُت عكم  ، 165ٍو

 مً 25خُث جىص الفلغة .  اإلاشاع بليها ؤكاله156والتي حلخبر مىملت الجفاكُت اللمل الضولُت عكم 

ًيبغي للؿلؼاث اإلاسخصت ؤن جخسظ، بالخلاون مم اإلاىـماث اللامت والخاصت : "الخىصُت كلى ؤهه 

                                                           
1
. ـ غٌر مصادق علٌها من طرف المملكة المغربٌة 



8 

 

اإلالىُت، ؤلاحغاءاث اإلاالثمت لخإمحن وفاء زضماث ومغافم عكاًت الؼفىلت  ومؿاكضة ألاؾغة باالخخُاحاث 

لت؛ وجدلُلا لهظه الغاًت، ًيبغي  لها بساصت، آزظة الـغوف  و ألافظلُاث التي جخىشف بهظه الؼٍغ

 :وؤلامياهاث الىػىُت واإلادلُت في الخؿبان 

ؤن حصجم وحؿهل وطم زؼؽ للخىمُت اإلاىهجُت لخضماث ومغافم عكاًت الؼفىلت ومؿاكضة  ( ؤ)

 ألاؾغة، الؾُما في اإلاجخملاث اإلادلُت؛

جىفير خدماث ومسافم كافيت ومالئمت لسعاًت الطفىلت  ؤن جىـم، ؤو حصجم وحؿهل،  ( ب)

، وكاثمت ومظاعدة ألاطسة، جكىن مجاهيت أو ملابل أجس معلىل ًدىاطب مع كدزة العامل على الدفع

ً الظًً ًدخاحىن وملبيت الخخياجاث ألاطفال بمخخلف أعمازهمكلى ؤؾـ مغهت،  ، واإلالالحن آلازٍغ

 ."بلى عكاًت اللماٌ طوي اإلاؿاولُاث اللاثلُت

وبطا واهذ ملاًحر اللمل الضولُت، وفم ما ؾبلذ ؤلاشاعة بلُه، حلخبر ؤن جىفحر ماؾؿاث لغكاًت 

، ًضزل طمً التزاماث الضٌو التي ًيبغي ؤن حؿهغ كلى  ألاػفاٌ، بشيل مجاوي ؤو ملابل ؤحغ مللٌى

جىـُمها ؤو حصجُلها وحؿهُل جىفغها، بغاًت جدلُم الخىاػن الاحخماعي لللامالث واللماٌ مً طوي 

اإلاؿاولُاث اللاثلُت، فةجها باإلالابل، جلخلي مم اإلالاًحر الضولُت لخلىق الؼفل، في ما ًخللم بىحىب ؤن 

جلبي مغافم الخللُم ألاولي التي جظلها الضولت ؤو حصجلها خضا ؤصوى مً اخخُاحاث ألاػفاٌ بمسخلف 

. ؤكماعهم، صون ؤي جمُحز

وججضع ؤلاشاعة ؤن مىـمت اللمل اللغبُت، كض اكخمضث بضوعها زالٌ صوعة ماجمغ اللمل اللغبي 

 بشإن الخضماث 16، اجفاكُت اللمل اللغبُت عكم 1983الخاصًت كشغة، اإلاىللضة بلمان في ماعؽ 
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جلتزم اإلايشأث الىبحرة التي ًدضص حجمها "  والتي جىص في ماصتها الثامىت كلى ؤهه 1الاحخماكُت اللمالُت،

: بلغاع مً الىػٍغ اإلاسخص بإن جلضم كلى وحه الخصىص مً بحن ما جىفغه مً زضماث ما ًلي

إوشاء داز للحضاهت جخىافس فيها الشسوط الصحيت والفىيت والتربىٍت التي جددد مً ـ 2.... 

." الجهاث املخخصت

إلاطاز اللاهىوي الىطني، وإشكاليت الخىاغم : زاهيا

جثحر مؿإلت الخللُم ماكبل اإلاضعس ي باإلاغغب، كضة بشياالث، جغجبؽ في مجملها باإلػاع اللاهىوي، 

ػاإلاا، ؤن مغخلت الؼفىلت اإلابىغة، ؤو الؼفىلت الصغغي، خؿب اإلاصؼلخاث اإلاخضاولت في الخلل التربىي 

في الؿُاق اإلاغغبي، جبخضت مىظ مغخلت الغطاكت، وجمخض بلى خضوص ؾً الخمضعؽ، ؤو الخللُم ألاؾاس ي، 

: خُث ججضع ؤلاشاعة ؤن اإلاغغب ًخىفغ كلى كضة كىاهحن في هظا اإلاجاٌ، ًمىً بحمالها في ما ًلي

  خٌى الؼامُت الخللُم 1963 هىهبر 13 الصاصع في 1.63.071الـهحر الشٍغف عكم ،

 الصاصع بدىفُظه الـهحر الشٍغف عكم 04.00ألاؾاس ي، هما جم حغُحره وجخمُمه بمىحب اللاهىن عكم 

 .2000 ماي 19 اإلااعر في 1.00.200

  بشإن الىـام ألاؾاس ي للخللُم ألاولي، الصاصع بدىفُظه الـهحر 05.00اللاهىن عكم 

 2000.2 ماي 19 اإلااعر في 1.00.201الشٍغف عكم 

  في شإن الخللُم اللخُم، الصاصع بدىفُظه الـهحر الشٍغف عكم 13.01اللاهىن عكم 

 2002.3 ًىاًغ 29 اإلااعر في 1.02.09

                                                           
1
. ـ غٌر مصادق علٌها من طرف المملكة المغربٌة 

2
. 2000 ماي 25 بتارٌخ 4798ـ الجرٌدة الرسمٌة عدد  

3
. 2002 فبراٌر 11 بتارٌخ 4977ـ الجرٌدة الرسمٌة عدد  
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  بمثابت الىـام ألاؾاس ي لضوع الخظاهت الخاصت، الصاصع بدىفُظه 40.04اللاهىن عكم 

 2008.1 ؤهخىبغ 20 اإلااعر في 1.08.77الـهحر الشٍغف عكم 

: و جخمثل  ؤهم اإلاالخـاث اإلامىً بزاعتها بهظا الخصىص فُما ًلي

. كضم وحىص ؤي كاهىن بشإن الؼامُت الخللُم ماكبل اإلاضعس يـ 1

ججضع ؤلاشاعة  في هظا الخصىص، بلى ؤن الـهحر اإلاخللم بةلؼامُت الخللُم ألاؾاس ي، واإلاشاع بلُه 

ؾلفا، كض خصغ مفهىم الخللُم ألاؾاس ي في الخللُم الظي ًخللاه ألاػفاٌ اإلاتراوخت ؤكماعهم ما بحن ؾذ 

وزمؿت كشغة ؾىت، وهى ملخض ى مً شإهه حلل اإلاغخلت الؿابلت كلى الىلىج بلى هظا الىىق مً 

ت، متروهت لخلضًغ ؤولُاء ألامىع، وبدؿب  الخللُم باكخباعه حللُما ؤؾاؾُا وملؼما، مؿإلت ازخُاٍع

. بمياهاتهم اإلااصًت في غالب ألاخُان

فةطا واهذ الفلغة ألاولى مً اإلااصة الثاهُت مً اللاهىن اإلاخللم بالىـام ألاؾاس ي للخللُم ألاولي، 

فةجها كالوة كلى كضم " جلىم الظلطت الحكىميت بئخدار مؤطظاث للخعليم ألاولي"جىص كلى ؤهه 

جدضًضها للؿلؼت الخيىمُت اإلاىوٌى بليها ؤمغ هظا ؤلاخضار باكخباعه التزاما كاهىهُا، فةجها فخدذ الباب 

ؤمام هُئاث ؤزغي كمىمُت وزاصت مً ؤحل بخضار هظه اإلااؾؿاث مً زالٌ الخىصُص كلى ؤهه 

كما ًمكً أن ًلىم بئخداثها طبلا مللخضياث هرا اللاهىن كل ألاشخاص الراجيين أو املعىىٍين مً "

الجماعاث املدليت؛ املؤطظاث العمىميت؛ الجمعياث : اللطاع العمىمي أو الخصىص ي وال طيما 

". التي ال تهدف إلى السبذ واملددزت بكيفيت كاهىهيت

فاإلاالخف بسصىص هظه اإلااصة، ؤجها فخدذ ؤمام مسخلف الهُئاث اللمىمُت والخاصت، ؾىاء 

التي ؤشاعث بليها بالخسصُص، ؤو غحرها، بمياهُت بخضار هظه اإلااؾؿاث، صون جدضًض ألي ؾلف ؤو 

خض لالؾدثماع اللمىمي، وهى ما حللىا ؤمام هُمىت لللؼاق الخاص واللؼاق الخللُضي، كلى هظه 

                                                           
1
. 2008 نونبر 20 بتارٌخ 5684ـ الجرٌدة الرسمٌة عدد  
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اإلااؾؿاث، ملابل جغاحم ومدضوصًت اللغوض التي جلضمها الهُئاث اللمىمُت والجماكاث الترابُت، 

زاصت ؤمام وحىص بمياهُاث كاهىهُت ؤزغي، ًسىلها كلى الخصىص اللاهىن اإلاخللم بالخللُم اللخُم، 

، "جدزض بسامج الخعليم ألاولي العخيم بالكخاجيب اللسآهيت"والظي ًىص في اإلااصة الغابلت مىه، كلى ؤهه 

وهى ما ًجلل وؿبت ولىج ألاػفاٌ اإلاغاعبت بلى الخللُم ألاولي، بدؿب ما حاء في مجلت كلىم التربُت 

 في بػاع الخللُم ألاولي %28,2 في بػاع الخللُم اللخُم ؤو الخللُضي، %66,6: ، مىػكا والخالي2015لؿىت 

 1. في بػاع الخللُم ألاولي اللمىمي%5,6الخصىص ي، وفلؽ 

هظا صون الخضًث، كً وىن الخللُم ماكبل اإلاضعس ي باإلاغغب، ٌشمل كضة ؤهماغ مً الخللُم، 

ًخللم ألاٌو بضوع الخظاهت التي حؿخلبل ألاػفاٌ اإلاتراوخت ؤكماعهم ما بحن زالزت ؤشهغ وؤعبم ؾىىاث، 

وعٍاض ألاػفاٌ اإلالىُت بما ًصؼلح كلُه بالخللُم ألاولي والتي حؿخلبل ألاػفاٌ اإلاتراوخت ؤكماعهم ما 

بحن ؤعبم وؾذ ؾىىاث، بطافت بلى الىخاجِب اللغآهُت، والتي جسخص بما ؤؾماه اللاهىن بالخللُم ألاولي 

. اللخُم، وهى ما ًؼغح كضة بشياالث ؾىداٌو الخؼغق بليها مً زالٌ الفلغة اإلاىالُت

. حلضص اإلاخضزلحن في مجاٌ الخللُم ماكبل اإلاضعس يـ 2

بن حلضص ؤهماغ الخللُم ألاولي باإلاغغب، والظي ؾبلذ ؤلاشاعة بلُه ؤكاله، ًيخج كىه حلضص في 

اث ؤلاشغاف واإلاغاكبت في هظا اإلاجاٌ، خُث ًمىً الخمُحز في هظا ؤلاػاع بحن : مؿخٍى

 ت زاصت، حؿخلبل ألاػفاٌ اإلاتراوخت : صوع الخظاهت الخاصت وهي ماؾؿاث جغبٍى

ت  ت والتربٍى ؤكماعهم ما بحن زالزت ؤشهغ واملت وؤعبم ؾىىاث، وهي جسظم للمغاكبت ؤلاصاٍع

 .مً ػغف اإلاصالح الخابلت للؿلؼت الخيىمُت اإلايلفت بالشباب

                                                           
1
. 92الصفحة . 2015، ٌناٌر 61ـ فرٌد أمضعشو، التعلٌم األولً بالمغرب، مجلة علوم التربٌة العدد  
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 لصض بها الىخاجِب اللغآهُت، التي حؿخلبل ألاػفاٌ : ماؾؿاث الخللُم ألاولي اللخُم ٍو

ت  ت والتربٍى اإلاتراوخت ؤكماعهم ما بحن ؤعبم وؾذ ؾىىاث، وهي جسظم للمغاكبت ؤلاصاٍع

 .إلاصالح الؿلؼت الخيىمُت اإلايلفت باألوكاف والشاون ؤلاؾالمُت

 ٌاض ألاػفا ؤو ماؾؿاث الخللُم ألاولي، والتي حؿخلبل ألاػفاٌ اإلاتراوخت ؤكماعهم : ٍع

ت مً ػغف مصالح  ت والتربٍى ما بحن ؤعبم وؾذ ؾىىاث، وجسظم للمغاكبت ؤلاصاٍع

ً ت للتربُت والخيٍى  .ألاواصًمُاث الجهٍى

  ت حؿخلبل ألاػفاٌ صون ؾً الغابلت، ًمىً : صوع خظاهت ؤزغي وهي ماؾؿاث جغبٍى

بخضاثها مً ػغف اإلالاوالث لفاثضة اإلاؿخسضمحن، ؤو مً ػغف اإلاجالـ الجماكُت، ؤو 

مً ػغف الهُئاث طاث الؼابم الاحخماعي التي ال حؿعى بلى جدلُم الغبذ، وهي ولها 

ماؾؿاث ال جسظم لللاهىن اإلاخللم بالىـام ألاؾاس ي لضوع الخظاهت الخاصت، بدُث 

ذ بملخض ى اإلااصة ألاولى مً هظا اللاهىن   .جم اؾختىائها بشيل صٍغ

بن هظا الخلضص، كلى مؿخىي اإلاخضزلحن، ٌؿخدبله بالظغوعة، غُاب الخيؿُم بحن اللؼاكاث 

ت .  اإلالىُت، زاصت ؤن اإلااؾؿاث اإلاشاع بليها ال حلنى حمُلها بىفـ الفئت اللمٍغ

ذ كلى جؼبُم هظا  فةطا وان اللاهىن اإلاخللم بالىـام ألاؾاس ي للخللُم ألاولي، ًىص بشيل صٍغ

اللاهىن كلى حمُم ماؾؿاث الخللُم ألاولي، التي ًخم بخضاثها ؾىاء مً ػغف الهُئاث اللامت ؤو 

الخاصت، فةن اللاهىن اإلاخللم بالىـام ألاؾاس ي لضوع الخظاهت الخاصت، ٌؿدثني مً هؼاق جؼبُله 

ذ ؤًظا صوع الخظاهت اإلادضزت مً ػغف الهُئاث اللمىمُت، وحملُاث اإلاجخمم اإلاضوي،  بشيل صٍغ

. مما ًجلل هظه ألازحرة زاعج هؼاق جؼبُم اللاهىن . واإلالاوالث
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 اإلاخللم بالجماكاث، فةهه ًىص 113.14بطافت بلى طلً، وبالغحىق بلى اللاهىن الخىـُمي عكم 

 مىه، وفي بػاع حغص الازخصاصاث اإلاشترهت للجماكت، كلى ؤهه ًمىً لهظه ألازحرة بخضار 87في اإلااصة 

. صوع الخظاهت وعٍاض ألاػفاٌ

. كضم جيامل اللىاهحن اإلااػغة للخللُم ماكبل اإلاضعس ي، مم بلظها ومم كىاهحن ؤزغي ـ 3

بطا وان اللاهىن الخىـُمي اإلاخللم بالجماكاث، هما ؤؾلفىا ًدُذ لهظه ألازحرة في بػاع 

الازخصاصاث اإلاشترهت، بمياهُت بخضار صوع الخظاهت وعٍاض ألاػفاٌ، فةن هظه ؤلامياهُت جؼغح ؤهثر 

مً كالمت اؾخفهام خٌى اللىاهحن التي بمىحبها ًمىً للجماكت بخضار هظا الىىق مً اإلااؾؿاث، فةطا 

اض ألاػفاٌ جدُل بشيل مباشغ كلى ماؾؿاث الخللُم ألاولي، فةن ألامغ ال ًثحر بشياال  واهذ كباعة ٍع

باكخباع ؤن اللاهىن اإلاخللم بالىـام ألاؾاس ي للخللُم ألاولي كض خؿم ألامغ مً زالٌ اإلااصة الثاهُت مىه 

 طبلا  خكام هرا اللاهىن  (ماؾؿاث الخللُم ألاولي) ًمكً أن ًلىم بئخداثها"...والتي هصذ كلى ؤهه 

الجماعاث : كل ألاشخاص الراجيين أو املعىىٍين مً اللطاع العمىمي أو الخصىص ي والطيما

فةن كباعة صوع الخظاهت جؼغح بشياٌ اللاهىن اإلااػغ ػاإلاا ؤن اإلااصة ألاولى مً الىـام ". ....املدليت

ألاؾاس ي لضوع الخظاهت الخاصت ٌؿدثني مً هؼاق جؼبُله صغاخت صوع الخظاهت اإلادضزت مً ػغف 

. اإلاجالـ الجماكُت

بطافت بلى طلً، فةهه بطا واهذ اإلااصة ألاولى مً الىـام ألاؾاس ي لضوع الخظاهت الخاصت، 

حؿدثني مً هؼاق جؼبُم هظا ألازحر، صوع الخظاهت اإلادضزت مً ػغف اإلالاوالث لفاثضة اإلاؿخسضمحن، 

فةهه ًجب ػغح الؿااٌ خٌى ؤلاػاع اللاهىوي اإلاىـم للملُت بخضار هظه الضوع مً ػغف اإلالاوالث 

لفاثضة اإلاؿخسضمحن، زاصت ؤن مضوهت الشغل جسلى مً ول ملخض ى ًىـم هظه اللملُت، وبالخالي جبلى 

م كملُت اإلافاوطت الجماكُت بحن اإلاشغل وممثلي ألاحغاء . مً اإلاىدؿباث اإلامىً الخىصل بليها كً ػٍغ
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هما ججضع ؤلاشاعة ؤن جدضًض الؿً ألاصوى لألػفاٌ اإلامىً كبىلهم صازل صوع الخظاهت 

الخاصت، في زالزت ؤشهغ واملت، ًؼغح بشيالُت الخىاغم مم ملخظُاث كاهىهُت ؤزغي، زاصت ما ًخللم 

م الاحخماعي، خُث جسٌى اإلااصة   مً مضوهت الشغل بحاػة والصة 152بدماًت ألامىمت كلى مؿخىي الدشَغ

 مً هفـ اإلاضوهت كلى ؤهه 154 هما جىص اإلااصة 1مضتها ؤعبلت كشغ ؤؾبىكا لألححرة التي زبذ خملها،

ش جىكم الىطم بؿبلت ؤؾابُم، " ان كلض الشغل فترة جبخضت كبل جاٍع ًدم للمغؤة ألاححرة ؤن جىكف ؾٍغ

ش الىطم بؿبلت ؤؾابُم ، خُث ًؼغح بشياٌ كملي ًخللم بخضبحر الؼمً وجدلُم "وجيخهي بلض جاٍع

الخىاػن بحن الالتزاماث اللاثلُت للمغؤة ألاححرة خضًثت الىالصة، والتزاماتها اإلاهىُت زالٌ اإلاضة الفاصلت بحن 

جهاًت الؿبلت ؤؾابُم الالخلت كلى الىطم، واؾخىماٌ الؼفل لؿً الثالزت ؤشهغ الالػمت للبىله في صاع 

. الخظاهت الخاصت

 اكتراخاث وجىصياث: زالثا

جخلخص ؤهم الاكتراخاث والخىصُاث اإلامىً بصعاحها مً ؤحل النهىض بالخللُم ما كبل اإلاضعس ي 

، والتي جظمىذ مً 2030باإلاغغب، وجدلُم الالتزاماث اإلاللىت في بػاع زؼت الخىمُت اإلاؿخضامت للام 

ضمان أن جخاح لجميع البىاث والبىين فسص الحصىل "بحن ؤهضافها وملاصضها، اإلالصض اإلاخللم ب

على هىعيت جيدة مً الىماء والسعاًت، في مسخلت الطفىلت املبكسة، والخعلم كبل الابخدائي ختى 

ً للخعليم الابخدائي بدلىل عام  :  في ما ًلي"2030ًكىهىا جاهٍص

جىخُض مفهىم الخللُم ماكبل اإلاضعس ي، مً زالٌ اكخباع مغخلت الؼفىلت اإلابىغة هي جلً  -1

مم جىػَم هظه . الفترة اإلاتراوخت ما بحن ؾً الغطاق وؾً الىلىج بلى الخللُم الابخضاجي

اإلاغخلت كلى ؾلىحن، الؿلً ألاٌو مً ؾيخحن بلى ؤعبم ؾىىاث والؿلً الثاوي مً ؤعبم 

 .ؾىىاث بلى ؾذ ؾىىاث

                                                           
1
. نفس المقتضى ٌنص علٌه الفصل السادس واألربعون من النظام األساسً العام للوظٌفة العمومٌة-  
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حلل الؿلً الثاوي مً الخللُم ماكبل اإلاضعس ي، بلؼامُا كلى غغاع الخللُم ألاؾاس ي، جدلُلا  -2

 .إلابضؤ كضم الخمُحز بحن ألاػفاٌ

 اإلاخللم بمىـىمت التربُت 51.17اؾدثماع فغصت مىاكشت مشغوق اللاهىن ؤلاػاع عكم  -3

ً اإلانهي والبدث الللمي، مً ؤحل جدضًض اإلافهىم اإلاخللم بالخللُم ما كبل  والخللُم والخيٍى

اإلاضعس ي، وؤلاخالت بشإن  شغوغ بخضار ومغاكبت وجدبم ماؾؿاجه كلى هصىص جىـُمُت، 

 .جخسظ باكتراح مً الؿلؼت الخيىمُت اإلايلفت بالتربُت الىػىُت

بصعاج ملخظُاث خماثُت وطاث ػابم احخماعي، لفاثضة ألاحغاء واإلاىؿفحن طوي الالتزاماث  -4

اللاثلُت، مً كبُل جمضًض فترة بحاػة ألامىمت بلى خحن بجهاء مضة الغطاق، وبلؼام اإلالاوالث 

 .التي حشغل كضصا مً ألاححراث بةخضار خظاهاث وهظلً باليؿبت لللؼاكاث الخيىمُت

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

اإلاـــــلــــــــــدــــــــــــــــــــم 
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: جلدًم

جىضعج الخلضًالث اإلالترخت في ؾُاق النهىض بىطلُت الخللُم ما كبل اإلاضعس ي، وجدلُم 

التزاماث اإلاغغب في بػاع ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، اكخباعا ليىن اإلالصض الثاوي مً الهضف الغابم 

ؼ فغص الخللم مضي الخُاة للجمُم،  اإلاخللم بظمان الخللُم الجُض، اإلاىصف والشامل للجمُم وحلٍؼ

ضمان أن جخاح لجميع البىاث والبىين فسص الحصىل على هىعيت جيدة مً الىماء "ًىص كلى 

ً للخعليم الابخدائي  والسعاًت، في مسخلت الطفىلت املبكسة، والخعلم كبل الابخدائي ختى ًكىهىا جاهٍص

". 2030بدلىل عام 

: وجإؾِؿا كلى طلً هلترح جلضًم الخلضًالث اإلابِىت في الجضٌو ؤصهاه 

 

 

 

 

 

 املخعلم بمىظىمت 51.17 اللاهىن إلاطاز زكم  مشسوعملترح حعدًالث على

ً املنهي والبدث العلمي  التربيت والخعليم والخكٍى
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س الخعدًل الىص امللترح الىص كما جاء في املشسوع املادة ث .ز جبًر

 7اإلااصة  1

ً الىـامي  ًظم كؼاق التربُت والخللُم والخيٍى

الخللُم اإلاضعس ي بما فُه الخللُم ألاصُل، 

ً اإلانهي، والخللُم اللخُم، والخللُم اللالي،  والخيٍى

جي وبعؾاء الجؿىع  كلى ؤؾاؽ الخسصص الخضٍع

 ً واإلامغاث بحن مسخلف ؤصىاف الخللُم والخيٍى

اإلاظوىع 

ً الىـامي،  ًظم كؼاق التربُت والخللُم والخيٍى

الخعليم ألاطاس ي بما فيه الظلك الثاوي مً الخعليم 

ماكبل املدزس ي والخعليم املدزس ي الري ٌشمل 

ً اإلانهي، الخللُم اللخُم، الخعليم ألاصيل ، الخيٍى

 (الباقي بضون حغُحر)... والخللُم اللالي

وطلً باكخباع ؤن الخللُم ماكبل اإلاضعس ي 

ًمثل مغخلت كاثمت الظاث، حؿتهضف مغخلت 

الؼفىلت اإلابىغة، وؤن هضف حلمُمه اإلاشاع 

بلُه في صًباحت مشغوق اللاهىن ال ًمىً 

بلىغه صون اكخباعه حللُما ؤؾاؾُا بما 

. ًلخظُه طلً مً الؼامُت

 8اإلااصة  2

ٌشخمل الخللُم اإلاضعس ي كلى الخللُم ألاولي، 

والخللُم الابخضاجي، والخللُم ؤلاكضاصي والخللُم 

لاص جىـُمه وفم ما ًلي : الثاهىي الخإهُلي، َو

بعؾاء الخللُم ألاولي وفخذ في وحه حمُم  -

ألاػفاٌ اإلاتراوخت ؤكماعهم ما بحن ؤعبم 

جُا في الخللُم  وؾذ ؾىىاث وصمجه جضٍع

الابخضاجي في احل ؤكصاه زالر ؾىىاث 

شىالن ملا   ؛"ؾلً الخللُم الابخضاجي"َو

-  ........

ٌشخمل الخعليم ماكبل املدزس ي، على طلك الحضاهت 

خم جىظيمه وفم ما ًلي : وطلك الخعليم ألاولي، ٍو

ا،  - اعخباز طلك الحضاهت طلكا اخخياٍز

مفخىخا في وجه جميع ألاطفال املتراوخت 

 .أعمازهم ما بين طيخين وأزبع طىىاث

جعل طلك الخعليم ألاولي إلصاميا، وفخده  -

في وجه جميع ألاطفال املتراوخت أعمازهم 

 مابين أزبع وطذ طىىاث

وطلً كلى اكخباع زصىصُت مغخلت 

الؼفىلت اإلابىغة والتي جمخض بدؿب 

احتهاصاث لجىت خلىق الؼفل بلى خضوص 

ؾً الىلىج بلى اإلاضعؾت، وهى الؿً الظي 

ًخدضص وفم الخجاعب اإلالاعهت ما بحن ؾذ 

. وزمان ؾىىاث

3 
بطافت 

ماصة 
 ____________

ًدضص بملخض ى كاهىن زاص، الىـام ألاؾاس ي 

للخللُم ماكبل اإلاضعس ي، بؿلىُه الخظاهت والخللُم 

ألاولي 

ؤلاخالت كلى كاهىن زاص مً ؤحل الخضكُم 

في مفاهُم ؾليي الخظاهت والخللُم الاولي 

باكخباع زصىصُت مغخلت الخللُم ما كبل 

اإلاضعس ي كمىما، وزصىصُت ول ؾلً كلى 

. خضة
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 16اإلااصة   4

ٌلخبر الىلىج بلى الخللُم اإلاضعس ي مً كبل حمُم 

ألاػفاٌ، بهازا وطوىعا، البالغحن ؾً الخمضعؽ 

لم هظا ؤلالؼام كلى كاجم الضولت وألاؾغة  بلؼامُا، ٍو

. ؤو ؤي شخص مؿاوٌ كً عكاًت الؼفل كاهىها

لخبر الؼفل بالغا ؾً الخمضعؽ بطا بلغ مً  َو

. اللمغ ؤعبم ؾىىاث بلى جمام زمـ كشغة ؾىت

 مً كبل حمُم الخعليم ألاطاس يٌلخبر الىلىج بلى 

أزبع طىىاث على ألاػفاٌ، بهازا وطوىعا، البالغحن 

لم هظا ؤلالؼام كلى كاجم الضولت ألاكل  بلؼامُا، ٍو

وألاؾغة، ؤو ؤي شخص مؿاوٌ كً عكاًت الؼفل 

. كاهىها

ددد طً الخعليم ألاطاس ي ابخداءا مً طً أزبع  ٍو

.  بلى جمام زمـ كشغة ؾىتطىىاث كاملت

 

5 
بطافت 

ماصة 
 _______________

جدضر لضي الؿلؼت الخيىمُت اإلايلفت بالتربُت 

الىػىُت، لجىت جلىُت، ًىول بليها وطم مىاهج زاصت 

بمغخلت الخللُم ماكبل اإلاضعس ي، ومىاهبت جىفُظها 

. وجدبلها في اللؼاكحن اللام والخاص

ا مفصال بشإن ؤوشؼتها بلى  غا ؾىٍى جغفم اللجىت جلٍغ

. الىػٍغ اإلايلف
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: ملحىظت أطاطيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بشأن الىظام ألاطاس ي للخعليم ألاولي05.00ملترح كاهىن بخعدًل اللاهىن زكم 

ًىضعج هظا اإلالترح، في ؾُاق حلضًل اإلاىـىمت اللاهىهُت الىػىُت للخللُم ما كبل اإلاضعس ي، ختى جخماش ى مم 

جىصُاث الهُئاث ألاممُت في ما ًخللم بدماًت الؼفىلت اإلابىغة، زاصت الخىصُاث الصاصعة كً لجىت خلىق 

. الؼفل، بطافت بلى ملاصض وؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت

 اإلاخللم 51.17وهظا اإلالترح، ٌلخبر بضًال ؤو باألخغي مغخلت ؾابلت، كلى بكغاع مشغوق اللاهىن ؤلاػاع عكم 

ً اإلانهي والبدث الللمي، اإلاشاع بلُه ؤكاله، بدُث ججضع ؤلاشاعة ؤن هظا اإلالترح  بمىـىمت التربُت والخللُم والخيٍى

 اإلاشاع 3ٌشيل بضًال في خاٌ كضم كبٌى الخلضًالث اإلالضمت بشإن اإلاشغوق الؿالف الظهغ، وزاصت الخلضًل عكم 

. بلُه في الجضٌو ؤكاله
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: مركسة جلدًم

حشيل مىـىمت التربُت والخللُم باإلاغغب هاحؿا ؤؾاؾُا، باكخباعها ؤم اللظاًا وحىهغ الخىمُت 

والخلضم، زاصت بلض اهسغاغ اإلاغغب في زؼت الخىمُت اإلاؿخضامت التي ؤكغتها الضٌو ألاكظاء بمىـمت 

. 2015ألامم اإلاخدضة، في ؾُاق اؾخىماٌ ألاهضاف ؤلاهماثُت لأللفُت، التي بلغذ مضاها بدلٌى ؾىت 

بظمان خُث ٌشحر اإلالصض الثاوي مً الهضف الغابم مً ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، اإلاخللم 

ؼ فغص الخللم مضي الخُاة للجمُم، بلى  ضمان أن "الخللُم الجُض، اإلاىصف والشامل للجمُم وحلٍؼ

جخاح لجميع البىاث والبىين فسص الحصىل على هىعيت جيدة مً الىماء والسعاًت، في مسخلت 

ً للخعليم الابخدائي بدلىل عام  ".  2030الطفىلت املبكسة، والخعلم كبل الابخدائي ختى ًكىهىا جاهٍص

ولخدلُم هظا اإلالصض، فةهه مً الالػم الاؾترشاص بخىصُاث واحتهاصاث الهُئاث ألاممُت اإلالىُت 

بدلىق ؤلاوؿان، وخلىق الؼفل كلى الخصىص، بدُث حلخبر لجىت خلىق الؼفل الخابلت لألمم 

، بشإن بكماٌ خلىق الؼفل في 2005 هىهبر 1 اإلااعر في 7/2005اللام عكم اإلاخدضة ومً زالٌ حللُلها 

جىفير الخعليم املبكس أو الخعليم ماكبل املدزس ي، أو الخعليم ألاولي، " ؤن مغخلت الؼفىلت اإلابىغة

لألطفال خالل مسخلت الطفىلت املبكسة، هى مؤشس على خظً هيت الدول ألاعضاء في جطبيم مىاد 

، خاصت ما ًسجبط بالحم في عدم الخمييز، والحم في الخعليم، (اجفاكيت خلىق الطفل)الاجفاكيت 

".  والحم في الخىميت

وهى ما ًجلل اإلاغغب ملؼما لِـ فلؽ، بجلل الخللُم ألاولي ؤو ما كبل اإلاضعس ي بلؼامُا، بل 

ؤًظا بخىطُذ اإلالصىص مً هظا الخللُم، وجىخُض الجهاث اإلاخضزلت فُه، وطلً ما ًغمي بلُه هظا 

. اإلالترح
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  بشأن الىظام ألاطاس ي للخعليم ألاولي05.00ملترح كاهىن بخعدًل اللاهىن زكم 

: املادة ألاولى

 بشإن الىـام ألاؾاس ي للخللُم ألاولي،  05.00ٌغحر كلى الىدى الخالي، كىىان اللاهىن عكم 

" للخعليم ما كبل املدزس ي بشإن الىـام ألاؾاس ي 05.00اللاهىن عكم "

 :املادة الثاهيت

 بشإن الىـام ألاؾاس ي 05.00 مً اللاهىن عكم 2 و 1حغحر كلى الىدى الخالي، ملخظُاث اإلاىاص 

. 1.00.201للخللُم ألاولي، الصاصع بدىفُظه الـهحر الشٍغف عكم 

: 1املادة 

ت التي جخىفل بها اإلااؾؿاث التي ًلبل فيها ما كبل املدزس ي ًلصض بالخللُم " اإلاغخلت التربٍى

 ما بين طيخين كاملخين وطذ طىىاث كاملت؛ ألاػفاٌ اإلاتراوخت ؤكماعهم

: حشخمل مسخلت الخعليم ما كبل املدزس ي، على طلكين كالخالي

وهى طلك غير إلصامي، باليظبت لألطس، ٌظخلبل فيه ألاطفال املتراوخت : طلك الحضاهت -

 أعمازهم مابين طيخين كاملخين، وأزبع طىىاث كاملت؛

وهى طلك إلصامي باليظبت للدولت وألاطس، ٌظخلبل فيه ألاطفال : طلك الخعليم ألاولي -

 املتراوخت أعمازهم مابين أزبع طىىاث كاملت وطذ طىىاث كاملت؛

. (الباقي بضون حغُحر)....   بلى طمانماكبل املدزس يحهضف الخللُم 

 : 2املادة 
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ماكبل املدزس ي، جلىم الؿلؼت الخيىمُت اإلايلفت بالتربُت الىػىُت، بةخضار ماؾؿاث للخللُم 

وجلتزم بخىفيره مجاها لكل ألاطفال املغازبت بدون جمييز، كما ًمكً أن ًلىم بئخداثها طبلا  خكام 

: هرا اللاهىن كل ألاشخاص الراجيين أو املعىىٍين مً اللطاع العمىمي أو الخاص، والطيما

 الجماعاث الترابيت؛ -

 املؤطظاث العمىميت؛ -

 الجمعياث التي ال تهدف إلى السبذ واملؤطظت بكيفيت كاهىهيت؛ -

 الخعاوهياث املؤطظت بكيفيت كاهىهيت؛ -

 .امللاوالث الخاصت، في إطاز الخدماث الاجخماعيت امللدمت  جسائها -

جددد بملخض ى هصىص جىظيميت جخخر باكتراح مً الظلطت الحكىميت املكلفت بالتربيت 

الىطىيت، املضامين التربىٍت، والشسوط الىاجب جىفسها في املدًس التربىي، واملسبياث واملسبين، في كل 

طلك مً طلكي الخعليم ما كبل املدزس ي،  

: املادة الثالثت

.  بشإن الىـام ألاؾاس ي للخللُم ألاولي05.00جيسخ ؤخيام الباب الثالث مً اللاهىن عكم 

: املادة السابعت

 بشإن الىـام ألاؾاس ي 05.00عكم ، في حمُم مىاص اللاهىن "الخعليم ألاولي"حؿدبضٌ كباعة 

". الخعليم ماكبل املدزس ي"للخللُم ألاولي، بلباعة 

: املادة الخامظت
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ًضزل هظا اللاهىن خحز الخىفُظ، ؾىت بلض وشغ الىصىص الخىـُمُت اإلاشاع بليها في اإلااصة 

. الثالثت ؤكاله


