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 باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى ادة الىزراء املحترميدات والسالس

 ،ن ى ن املحترمو دة املستشار يدات والساالس

 

ش الزي أعشض على أهظاس ٌؽشفني أن  مجلعنا اإلاىكش هص الخلٍش

أعذجه لجنت الخعلُم والؽإون الثلافُت والاحخماعُت بمناظبت دساظتها 

ن والبدث  31.15ئػاس سكم -هىن إلاؽشوع كا ًخعلم بمنظىمت التربُت والخيٍى

 العلمي.

خالٌ  ؤلاػاس  للذ جذاسظذ اللجنت هزا اإلاؽشوع اللاهىن 

خ احخماعات ، بشئاظت العُذ عبذ 5117ًىلُىص  57و 54و 53ها اإلانعلذة بخاٍس

العلي خامي الذًن سئِغ اللجنت، وبدظىس العُذ ظعُذ أمضاصي وصٍش التربُت 

ن اإلانهي والخعلُم العالي والبدث العلمي، و الىػن العُذ خالذ ُت والخيٍى

والعُذ ، الصمذي واجب الذولت اإلايلف بالخعلُم العالي والبدث العلمي

ن اإلانهي،  هما خظش الاحخماع مدمذ الغشاط واجب الذولت اإلايلف بالخيٍى

ن   . اإلادترمينعذد من العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

ىصٍش عشطا مفصال وؼامال أوضح من وهىزا، كذم العُذ ال

خالله أن هزا اإلاؽشوع اللاهىن ؤلاػاس ًنذسج طمن مجمىعت من 

منه  11، وخاصت الفصل 5111اإلاشحعُاث، أوالها دظخىس اإلاملىت لعنت 

الزي ًنص على "خم اإلاىاػن في الخصٌى على حعلُم عصشي مِعش الىلىج 

ن اإلانهي والاظخفادة من  التربُت البذهُت والفنُت". وري حىدة"، و"هزا الخيٍى

أما اإلاشحعُت الثاهُت، فخخمثل في الخؼب اإلالىُت العامُت، وخاصت 

بمناظبت رهشي زىسة اإلالً  5113و 5112و 5111و 5115غؽذ  51خؼب 
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والؽعب التي سهضث على طشوسة النهىض باإلاذسظت العمىمُت وجأهُل الخعلُم 

خل إلؼيالُت لغاث الخاص، في ئػاس من الخفاعل والخيامل، وئًجاد 

الخذَسغ، والعمل على ججاوص الخالفاث ؤلاًذًىلىحُت التي حعُم ؤلاصالح، 

واعخماد البرامج واإلاناهج اإلاالئمت إلاخؼلباث الخنمُت وظىق الؽغل، وئعؼاء 

جين إلاىاهبت الخلذم  وامل العناًت إلجلان اللغاث ألاحنبُت لخأهُل الخٍش

 لمغشب.الخلني والاهخشاغ في اإلاهن الجذًذة ل

وبمناظبت الزهشي الخاظعت عؽشة لتربع حاللخه على عشػ أظالفه 

خ  ، أهذ حاللخه من حذًذ على طشوسة الترهيز 5116ًىلُىص  57اإلانعمين بخاٍس

على اإلابادساث اإلاعخعجلت في عذد من اإلاجاالث، وخاصت جلً اإلاخعللت بذعم 

ولي، والنلل الخمذسط ومداسبت الهذس اإلاذسس ي وئعؼاء ألاهمُت للخعلُم ألا 

يالُف التي اإلاذسس ي واإلاؼاعم اإلاذسظُت والذاخلُاث، كصذ الخخفُف من الخ

ن.  جخدملها ألاظش، ودعمها من أحل مىاصلت أبنائها للذساظت والخيٍى

أما اإلاشحعُت الثالثت، فخخمثل في الشؤٍت الاظتراجُجُت لإلصالح 

ن وال5113-5111 بدث بصُاغت ، خُث أوص ى اإلاجلغ ألاعلى للتربُت والخيٍى

ئػاس ًصادق علُه البرإلاان، -مظمىن الشؤٍت الاظتراجُجُت لإلصالح في كاهىن 

خخز بمثابت حعاكذ وػني ًلضم الجمُع بخفعُل ملخظُاجه وجؼبُله،  ٍو

ىمن حىهشه في ئسظاء مذسظت حذًذة  واإلاخابعت اإلانخظمت إلاعاساجه، ٍو

ذة ئلى سهيزحي مفخىخت أمام الجمُع، جخىخى جأهُل الشأظماٌ البؽشي، معدن

 اإلاعاواة وجيافإ الفشص من حهت، والجىدة للجمُع من حهت أخشي.

اإلاشحعُت الشابعت فخخمثل في الاجفاكُاث الذولُت التي صادق عليها أو 

 8 اهظم ئليها اإلاغشب، وخاصت جلً اإلاخعللت بدلىق الؼفل، التي جنص على

 الاعتراف بدم الؼفل في الخعلُم، وحعل الخعلُم الابخذائي 

 ئلضامُا ومخاخا ومجاها للجمُع،

  ش ؼتى أؼياٌ الخعلُم العالي، ظىاء العام أو حشجُع وجؼٍى

 اإلانهي،
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  حعل الخعلُم العالي، بؽتى الىظائل اإلاناظبت مخاخا

 للجمُع على أظاط اللذساث.

  اللظاء على ول أؼياٌ الخمُيز العنصشي، وطمان خم ول

في الجنغ أو فشد في اإلاعاواة أمام اللاهىن من غير جمُيز 

اللىن أو ألاصل الىػني أو اللىمي، وال ظُما الاهخفاع 

بمجمىعت من الخلىق، خاصت الخلىق الاكخصادًت 

ن اإلانهي.  والاحخماعُت ومنها الخم في التربُت والخيٍى

وبخصىص اإلاشحعُت الخامعت، فخخمثل في اإلاُثاق الىػني للتربُت 

ن، الزي ال صاٌ ًمثل ئػاسا مشحعُا لإل   صالح.والخيٍى

مشحعُت أخشي أظاظُت  5151-5114هما ًمثل البرهامج الخيىمي 

ن والبدث العلمي، من  جإهذ على جفعُل ئصالح منظىمت التربُت والخيٍى

ئػاس لخنفُز هزا ؤلاصالح والزي ًشجىض على زالزت مداوس -خالٌ اعخماد كاهىن 

 أظاظُت 8

 ،ن  جدلُم ؤلاهصاف وجيافإ الفشص في ولىج التربُت والخيٍى

  ش النمىرج البُذاغىجي وجدعين حىدة التربُت جؼٍى

ن،  والخيٍى

  ن وجدلُم الخعبئت جدعين خيامت منظىمت التربُت والخيٍى

 اإلاجخمعُت خٌى ؤلاصالح.

وبعذ رلً، جؼشق العُذ الىصٍش ئلى مجمىعت من ألاهذاف 

 ألاظاظُت للمنظىمت والتي ًمىن ئحمالها فُما ًلي 8

  د،جشظُخ الثىابذ الذظخىسٍت للبال 

 ،ؤلاظهام في جدلُم الخنمُت الؽاملت واإلاعخذامت 
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  حعمُم الخعلُم ري الجىدة وفشض ئلضامُخه بالنعبت لجمُع

 ألاػفاٌ في ظن الخمذسط، 

  ،ن مذي الخُاة وجِعير ؼشوػه جأمين فشص الخعلم والخيٍى

ض جمىكع البالد في  جضوٍذ اإلاجخمع بالىفاءاث والنخب، وحعٍض

 مصاف البلذان الصاعذة،

 اث اعخ ت منسجمت في مخخلف معخٍى ماد هنذظت لغٍى

 اإلانظىمت،

 ،مداسبت الهذس اإلاذسس ي 

  جىظُع هؼاق جؼبُم أهظمت الخغؼُت الاحخماعُت لفائذة

 اإلاخعلمين من روي الاخخُاج.

ت، أعلن أهه ظىف ًخم  وبخصىص اإلادىس اإلاخعلم باإلاىاسد البؽٍش

ن والبدث ألخالكُاث مهن التربُت والخعلُم و ئكشاس مُثاق حعاكذي  الخيٍى

مهام  العلمي، على أظاط مبذأ الخالصم بين الخلىق والىاحباث، وجدذًذ

ت والخلنُت اإلانخمُت إلاخخلف الفئاث اإلاهنُت في  ت وؤلاداٍس وهفاًاث ألاػش التربٍى

دالئل مشحعُت للىظائف والىفاءاث، والعمل على مشاحعت بشامج ومناهج 

ن ألاظاس ي لفائذة ألاػش العاملت ب مخخلف ميىهاث اإلانظىمت الخيٍى

ن ألا  اتها، مع اعخباس الخيٍى ظاس ي ؼشػا الصما لىلىج مهن التربُت ومعخٍى

ن والبدث الع ن اإلاعخمش والخيٍى ت للخيٍى لمي، ووطع بشامج ظنٍى

وطمن عناصش جلُُم  ذة ألاػش اإلازوىسة وحعله ئلضامُاواإلاخخصص لفائ

 ألاداء والترقي اإلانهي.

ن الىصاسة ظخعمل على عُذ الىصٍش أوفي هزا ؤلاػاس، أعلن ال

ت على  مىاصلت جفعُل ت والالجشهيز في جذبير اإلانظىمت التربٍى ظُاظت الالمشهٍض

ع من خالٌ 8  اإلاعخىي الترابي وئعماٌ مبذا الخفَش
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  ت هلل الىظائل والصالخُاث الالصمت لبنُاث الخذبير الجهٍى

 واإلادلُت للمنظىمت،

 عخىي الخنظُمي، بما ئعادة هُيلت بنُاث الخذبير على اإلا

 ًالئم مهامها الجذًذة،

  وطع آلُت لخدلُم الخعاطذ في اإلاىاسد واإلامخلياث

ن  والخجهيزاث بين مإظعاث التربُت والخعلُم والخيٍى

 والبدث العلمي على الصعُذ الترابي،

  ت ض الاظخلاللُت الفعلُت للجامعاث وألاوادًمُاث الجهٍى حعٍض

ن في ئػاس حعاكذي  ،للتربُت والخيٍى

  ن ئسظاء اظخلاللُت مإظعاث التربُت والخعلُم والخيٍى

 والبدث العلمي، باعخماد مؽشوع اإلاإظعت،

  ت واإلادلُت بين الجامعاث حشجُع الؽشاواث الجهٍى

ت  ومإظعاث الخعلُم العالي ألاخشي وألاوادًمُاث الجهٍى

ن وا ُئاث لجماعاث الترابُت واإلاإظعاث والهللتربُت والخيٍى

 العامت والخاصت.

أفاد العُذ الىصٍش أن اإلالخظُاث وألاخيام الىاسدة في الباب و 

الثامن من هزا اإلاؽشوع اللاهىن ؤلاػاس جإهذ على طشوسة طمان الذولت 

مجاهُت الخعلُم العمىمي في حمُع أظالهه وجخصصاجه والعمل على حعبئت 

وطمان ول ؤلامياهاث اإلاخاخت لجعله في مخناٌو وافت اإلاىاػناث واإلاىاػنين 

ىاسد وجىفير ى كذم اإلاعاواة، وهزا مىاصلت الذولت مجهىدها في حعبئت اإلاعل

ع  ن والبدث العلمي، وجنَى ل منظىمت التربُت والخيٍى الىظائل الالصمت لخمٍى

وجفعُل الخظامن الىػني واللؼاعي، من خالٌ معاهمت حمُع مصادسه، 

إظعاث ألاػشاف والؽشواء اإلاعنُين، وخصىصا منهم الجماعاث الترابُت واإلا
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ع  واإلالاوالث العمىمُت واللؼاع الخاص، وئخذار صنذوق خاص لخنَى

ن وجدعين حىدتها. ل منظىمت التربُت والخيٍى  مصادس جمٍى

وفي خخام عشطه، أهذ العُذ الىصٍش على طشوسة مشاحعت 

عُت والخنظُمُت إلاهام الخلُُم التي جلىم بها اإلاإظعاث  النصىص الدؽَش

نظىمت لخلُُم داخلي وخاسجي بىُفُت دوسٍت الخالُت، وئخظاع ميىهاث اإلا

ومعخمشة، وئحشاء عملُت الخلُُم وفم دالئل مشحعُت إلاعاًير الجىدة، وجدبع 

عملُاث الخلُُماث اإلانجضة، وئخذار لجنت وػنُت لذي سئِغ الخيىمت، 

ن والبدث العلمي.  جخىلى جدبع ومىاهبت ئصالح منظىمت التربُت والخيٍى

للاهىهُت اإلادذدة لخنفُز بعع ملخظُاث وفُما ًخعلم باآلحاٌ ا

جُا في -مؽشوع اللاهىن  ؤلاػاس، أفاد أهه ظىف ًخم دمج الخعلُم ألاولي جذٍس

الخعلُم ؤلابخذائي ٌؽىال معا "ظلً الخعلُم الابخذائي"، هزا باإلطافت ئلى 

ئعادة هُيلت الخعلُم العالي من خالٌ ججمُع مخخلف ميىهاجه إلاا بعذ 

 ؼؽ مدؽاوس بؽأهه.الباوالىسٍا وفم مخ

التربُت والخعلُم زم أهذ بعذ رلً على طشوسة ئلضام مإظعاث 

ت  ن الخابعت لللؼاع الخاص، بخىفير خاحُتها من ألاػش التربٍى والخيٍى

ت اإلاإهلت واللاسة، وحعمُم الخعلُم ؤلالضامي بالنعبت لجمُع ألاػفاٌ  وؤلاداٍس

خىحُه اإلاذسس ي البالغين ظن الخمذسط، ووطع مشاحعت ؼاملت لنظام ال

 واإلانهي وؤلاسؼاد الجامعي.
 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 

خالٌ اإلاناكؽت العامت، جمذ ؤلاؼادة بمعخىي الخىاس الجاد الزي 

اث ظاد أؼغاٌ اللجنت ، الش يء الزي أدي ئلى جزلُل ول الصعاب والخالف

 ؤلاػاس.-اإلاشجبؼت ببعع مظامين هزا اإلاؽشوع اللاهىن 
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خُت لخدصين ئصالح اإلانظىمت  وؼيلذ هزه اإلاناكؽت لخظت جاٍس

الخعلُمُت من ول الثغشاث التي أفؽلذ الخجاسب العابلت، وخشص الجمُع 

على أن ًيىن النلاػ الذائش خٌى هزا اإلاىطىع هى الاهخصاس للىخذة 

نىح هدى الخىافم بذٌ الاظخلؼاب العُاس ي الىػنُت بذٌ الخفشكت، والج

 وخلم ؤلاهلعام في اإلاجخمع اإلاغشبي.

وفُما ًخعلم بالؽم اللغىي، فلذ اعخبر عذد من العادة 

ن أن لغت الخذَسغ ًج أن جيىن هي اللغت الشظمُت للبالد، وهي  باإلاعدؽاٍس

غُت، ورلً جؼبُلا ألخيام الفصل الخامغ من  اللغت العشبُت واللغت ألاماَص

ت واإلاادًت لخذَسغ اللغاث ألاحنبُت وفي  الذظخىس، مع جىفير الىظائل البؽٍش

ت.  صذاستها اللغت ؤلاهجليًز

وبخصىص مجاهُت الخعلُم، فلذ جم اعخباسه من ػشف بعع 

ال ًمىن ججاوصه، وأن الذولت اإلاغشبُت ملضمت  اأخمش  االفشق البرإلااهُت خؼ

وجخصصاجه من خالٌ  بظمان مجاهُت الخعلُم العمىمي في حمُع أظالهه

العمل على حعبئت وطمان ول ؤلامياهُاث اإلاخاخت لجعله في مخناٌو وافت 

 اإلاىاػناث واإلاىاػنين على كذم اإلاعاواة.

-هما اعخبرث بعع الفشق البرإلااهُت أًظا أن هزا اإلاؽشوع اللاهىن 

ظُمىن بلذها من ئػاس مشحعي ئصالحي إلانظىمت التربُت  31.15ؤلاػاس 

ن وال الاكخصادي والاحخماعي  ى بدث العلمي هشافعت خلُلُت للنموالخيٍى

ت دوسه في الخنمُت  نه وجلٍى واإلانهي، وئعذاد الشأظماٌ البؽشي، وئغناء جيٍى

م اإلاعخمذة في  الؽاملت والفعلُت، ورلً بخيامل وجىاصن مع خاسػت الؼٍش

ن اإلانهي وفم الصُغت الجذًذة التي صادق عليها صاخب  مجاٌ الخيٍى

خيرا، ورلً باخذار مذن للمهن والىفاءاث في ول حهت من حهاث الجاللت أ

ؼت مخعذدة ألاكؼاب حعخجُب لخصىصُاث وئمياهُاث الجهت  اإلاملىت، خٍش

 اإلاخىاحذ بها.
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ن على طشوسة خلم حعبئت مجخمعُت و وأحمع العادة اإلاعدؽاس 

ؼاملت كصذ طمان الخؼبُم ألامثل إلاعخلضماث هزا اإلاؽشوع، وجأمين 

خه ب عُت ملضمت للجمُع.اظخمشاٍس  اعخباسه مشحعُت حؽَش

وفي خخام اإلاناكؽت العامت لهزا اإلاؽشوع اللاهىن ؤلاػاس، جمذ 

عُت والخنظُمُت ألاخشي  الذعىة ئلى طشوسة اظخصذاس باقي النصىص الدؽَش

كصذ جذاسن الاخخالالث الىبري التي ٌعشفها النظام الخعلُمي والتي واهذ 

ن.مىطىع حشخُص دكُم للمجلغ ألاعل  ى للتربُت والخيٍى

ن على طشوسة ئًجاد  خلٌى وأحمع عذد من العادة اإلاعدؽاٍس

ن، والعمل على مالءمتها مع ل إلؼيالُاث اإلاشجبؼت بمنظىمت التربُت والخيٍى

مخؼلباث ظىق الؽغل ومع النعُج الاكخصادي والاحخماعي، هما أهذوا على 

ت الجماعاجُت التي طشوسة العناًت بالعالم اللشوي وجىظُع ججشبت اإلاذسظ

أعؼذ هخائج حذ ئًجابُت في عذد من اإلاناػم، وججمُع الفشعُاث اإلاذسظُت 

في ئػاس هزه اإلاذسظت، وحعمُم النلل اإلاذسس ي بالؽشاهت والخعاون مع 

الجماعاث الترابُت وئصالح البنُت الؼشكُت اإلاإدًت ئلى هزه اإلاذاسط، وجمىين 

معاث كائمت الزاث ومعاهذ الجهاث اإلادشومت من خلها اإلاؽشوع من حا

ت الاكخصادًت والثلافُت ولظمان هجاعت  علُا مالئمت للخصىصُاث الجهٍى

ت والالجشهيز، جمذ الذعىة ئلى هلل ول  ظُاظت اللشب وجىػُذ الالمشهٍض

ت  ت لظمان الخذبير ألامثل للمنظىمت التربٍى الصالخُاث الالصمت والظشوٍس

ا وئكلُمُا مع هلل ول ؤلامياهُاث و  ت بما ًظمن حهٍى الىظائل اإلاالُت والبؽٍش

اث ؤلاكلُمُت، وحشجُع  ت واإلاذًٍش الاظخلاللُت الفعلُت لألوادًمُاث الجهٍى

ي ودعم الؽشاواث بين الجامعاث ومإظعاث الخعلُم العالي ألاخش 

ت والجماعاث الترابُت واللؼاع الخاص، بما ًظمن  وألاوادًمُاث الجهٍى

ت.  جأهُل اإلانظىمت التربٍى
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 ،الرئيس املحترم السيد

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 

ن وفي  معشض حىابه على جذخالث العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

أوضح العُذ الىصٍش  أن اإلاغشب أصبذ ًدخل مياهت هامت طمن الذٌو 

لُت، ورلً بفظل ؤلاهجاصاث وألاوساػ اإلاهُيلت الىب ري التي عشفتها ؤلافٍش

ن ظنت ألاخيرة، أي منز اعخالء صاخب الجاللت اإلالً  البالد خالٌ العؽٍش

اإلاملىت، ومن طمن هزه ألاوساػ  ػمدمذ العادط هصشه هللا وأًذه عش 

اث هزه ألاوساػ التي حعمل  ن الزي ٌعخبر آلان من أولٍى ملف التربُت والخيٍى

 عليها الخيىمت من حمُع الجىاهب همُا وهىعُا.

أعلن في هزا الصذد أن حجم اإلايزاهُت اإلاخصصت لهزا اللؼاع و 

ملُاس دسهم ظنت  46ملُاس دسهم ئلى  16اهخللذ خالٌ هزه العنىاث من 

من  %51ملُاس دسهم أي ما ًمثل  11، خُث جمذ ئطافت ما ًناهض 5117

 حجم اإلايزاهُت العامت للذولت.

ىدة ؤلاػاس، فأوضح أهه ٌعخبر آلُت للج-أما بخصىص كاهىن 

ل ملخظُاث النىع، هما ظُجُب على العذًذ من ألاوساػ لخعمُم  ولخنًز

الخعلُم ألاولي، وجللُص الفىاسق اإلاجالُت، والاهخمام بالىظؽ اللشوي 

ن  اإلانهي وخاصت اإلاناػم الجبلُت والفليرة، والاهخمام بالبدث العلمي والخيٍى

ت الجامعاث، والشفع من جنافعُت اإلالاولت، والعمل على جىَشغ اظخلاللُ

ودعم البرهامج الاحخماعي للخللُص من الهذس الاحخماعي، وجفعُل دوس ألاظش 

 اإلاغشبُت.

وفي سده اإلاباؼش  على النلاػ الذائش خٌى "لغاث الخذَسغ" في 

ش  اإلاذسظت العمىمُت كاٌ العُذ الىصٍش أهه ًجب الخذًث عن هُفُت جؼٍى

الخلُلُت التي ٌعخدلها حىدة الخعلُم بالذسحت ألاولى، وئصالح اإلاياهت 

ت  ت بىصفها الخللت ألاظاظُت في جلٍى ألاظاجزة ومخخلف ألاػش التربٍى



10 

 

ن واإلاعشفت لخاإلاعشفت، ألن اإلاعشفت اإلادىسٍت في الفترة ا الُت هي معشهت الخيٍى

 والعلم.

في لبذ ا ، جم5117غؽذ الخمِغ فاجذ ًىم وخالٌ حلعت 

ذ على مؽشوع كاهىن الخعذًالث  ًخعلم بمنظىمت  31.15كم ئػاس س -والخصٍى

ن والبدث العلمي، خُث  وسدث علُه حعذًالث من ػشف التربُت والخيٍى

م العذالت والخنمُت ومجمىعت  م الاظخلاللي للىخذة والخعادلُت وفٍش الفٍش

اليىهفذسالُت الذًملشاػُت للؽغل، فىصل عذد هزه الخعذًالث ئلى ما ًناهض 

، مما أدي ئلى سخب الخيىمت جم سفظها حمُعا من ػشفحعذًال  116

 معظمها، فُما جم الدؽبث بالبعع آلاخش.

ذ على مؽشوع كاهىن  ئػاس سكم -وبعذ رلً اهخللذ اللجنت للخصٍى

ن والبدث العلمي، فياهذ الندُجت  31.15 ًخعلم بمنظىمت التربُت والخيٍى

 والخالي 8

  : 5املىافقىن 

  : 1املعارضىن 

 املمتنعىن : ال أحد 
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– 

إلى الكبرى اختٌاراتها تحوٌل إلى الداعٌة (2030-2015) لإلصالح االستراتٌجـٌة الـرؤٌة تـوصٌة تفعٌل 

 مقتضٌاته؛ بتفعٌل الجمٌع وٌلزم الجمٌع، ٌلزم وطنٌا تعاقدا ٌجسد إطار-قانون

تحقٌق وفً المجتمعً، المشروع تحقٌق فً العلمً والبحث والتكوٌن التربٌة منظومة ومكانة أهمٌة إبراز 

 والمستدامة؛ البشرٌة التنمٌة أهداف

األمثل التطبٌق ضمان أجل من إطار،-قانون فً المنظومة إصالح وأهداف وتوجٌهات مبادئ على التنصٌص 

 ملزمة؛ تشرٌعٌة مرجعٌة باعتباره استمرارٌته، وتأمٌن لمستلزماته،

أهدافه؛ وتحقٌق اإلصالح إلنجاح إضافٌة كضمانة والمتواصلة الشاملة المجتمعٌة التعبئة دور 

األسمى الهدف تحقٌق بغٌة ،البشري الرأسمال تأهٌل تتوخى الجمٌع، أمام مفتوحة جدٌدة مدرسة إرساء 

 ؛ المجتمع وتقدم بالفرد االرتقاء فً المتمثل

خالل من الفرص وتكافؤ االنصاف تحقٌق :  

 تمٌٌز دون األطفال جمٌع لفائدة وتضامنً دامج تعلٌم تعمٌم -

   واالسر للدولة بالنسبة الزامٌا االولً التعلٌم جعل-

   الحضرٌة وشبه القروٌة المناطق فً األطفال لفائدة إٌجابً تمٌٌز تخوٌل-

 ديباجة إملرشوع



– 

للبالد؛ الدستورٌة الثوابت ترسٌخ 

والمستدامة الشاملة التنمٌة تحقٌق فً اإلسهام 

؛التمدرس سن فً األطفال لجمٌع بالنسبة إلزامٌته وفرض الجودة ذي التعلٌم تعمٌم 

؛شروطه وتٌسٌر الحٌاة مدى والتكوٌن التعلم فرص تأمٌن 

؛الصاعدة البلدان مصاف فً البالد تموقع وتعزٌز والنخب، بالكفاءات المجتمع تزوٌد 

؛واالبتكار والتمٌز النبوغ قٌم على والتحفٌز التشجٌع 

؛والفكر اإلبداع حرٌة احترام 

؛والتكوٌن التعلمات جودة تحسٌن 

المنظومة؛ مستوٌات مختلف فً منسجمة لغوٌة هندسة اعتماد 

المدرسٌٌن؛ واالنقطاع الهدر محاربة 

االحتٌاج ذوي من المتعلمٌن لفائدة االجتماعٌة التغطٌة أنظمة تطبٌق نطاق توسٌع. 

ألاساسية للمنظومةألاهداف  -أ  

 (إمثاينإمباب )إمعلمي وأ هدإفها ووظائفها منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث مبادئ  -2



– 

هذه األهداف وتجدٌدها المستمر أولوٌة وطنٌة ملحة، ومسؤولٌة ٌعتبر تحقٌق  

مشتركة بٌن الدولة واألسرة وهٌئات المجتمع المدنً، والفاعلٌن االقتصادٌٌن 

واالجتماعٌٌن، وغٌرهم من الفاعلٌن فً مجاالت الثقافة واإلعالم واالتصال، مع 

مساهمة الجماعات الترابٌة والقطاع الخاص ومختلف الهٌئات العامة والخاصة 

 .األخرى، كل فٌما ٌخصه، فً تحقٌق هذه األهداف

ألاساسية للمنظومةألاهداف  -أ  

 (إمثاينإمباب )إمعلمي وأ هدإفها ووظائفها منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث مبادئ  -2



– 

واالختٌار الدستورٌة، والملكٌة الروافد، متعددة الوطنٌة والوحدة الحنٌف، اإلسالمً الدٌن) للبالد الدستورٌة الثوابت 

 ؛(الدٌمقراطً

الكونٌة؛ القٌم وعلى األمة إلى االنتماء تعزٌز على والمبنٌة المكونات المتعددة ،الموحدة الوطنٌة الهوٌة 

الٌها انضم او علٌها صادق التً الدولٌة واالتفاقٌات الدستور فً علٌها منصوص هو كما اإلنسان حقوق ومبادئ قٌم 

 المغرب؛

لفائدة خدماتها تقدٌم وفً المنظومة، مكونات مختلف ولوج فً الفرص وتكافؤ واإلنصاف المساواة بمبادئ التقٌد 

 أصنافهم؛ بمختلف المتعلمٌن

المستدامة للتنمٌة ورافعة البشري الرأسمال فً منتجا استثمارا العلمً والبحث والتكوٌن التربٌة فً االستثمار اعتبار  

 للبالد؛ التنموي للنموذج أساسٌة ودعامة

للمنظومة ألاساسية املبادئ  -ب  

 (إمثاينإمباب )إمعلمي وأ هدإفها ووظائفها منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث مبادئ  -2



– 

المعوزة؛ األسر لفائدة االجتماعً الدعم منظومة تطوٌر 

؛ العلمً والبحث والتكوٌن التربٌة لجودة المستمر التحسٌن 

والتجدٌد؛ التغٌٌر روح على تقوم حكامة إلى استنادا للمنظومة واألمثل الناجع التدبٌر 

ومستوٌاتها؛ مكوناتها بكل للمنظومة والمنتظم الدوري التقٌٌم منهجٌة اعتماد 

مكوناتها؛ بكل المنظومة فً المعتمد البٌداغوجً للنموذج المستمر التطوٌر 

الشغل؛ سوق متطلبات مع المنظومة خرٌجً تكوٌن مواصفات مالءمة ضمان 

الكبرى؛ المجتمعٌة الخٌارات مع االنسجام تحقٌق 

وتنمٌته تطوٌره وعلى والتقنً العلمً للبحث الوطنً النظام تأهٌل فً للمنظومة الفاعلة المساهمة على العمل

 (إمباب إمثاين)مبادئ منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث إمعلمي وأ هدإفها ووظائفها  -2



– 

والتأطٌر؛ والتأهٌل والتكوٌن والتعلم التعلٌم 

المدنً؛ والسلوك والتواصل واالنفتاح المواطنة قٌم على والتربٌة االجتماعٌة التنشئة 

واالستحقاق؛ التمٌز ودعم واالبتكار، البحث تطوٌر فً واإلسهام المعرفة، نشر 

والمهنٌة؛ والتقنٌة العلمٌة التطورات فً اإلسهام 

للمتعلم؛ الثقافً االندماج تحقٌق 

التعلٌمٌة والوسائط والتكوٌنات والمناهج البرامج فً الثقافً البعد إدماج. 

 (تمتة) (إمباب إمثاين)إمعلمي وأ هدإفها ووظائفها منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث مبادئ  -2

املنظومة وظائف  -ج  



– 

   

 

 

 

 

 

بقطاعيها العام والخاص، منوالتكوين والبحث العلمي، تتكون منظومة التربية   

 (إمثامثإمباب )وهيلكهتا مكوانت منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث إمعلمي 

المكــونــــات  -أ  



– 

سنوات، (6) وست (4) أربع بٌن ما أعمارهم المتراوحة األطفال جمٌع وجه فً وفتحه األولً التعلٌم إرساء  

   معا وٌشكالن سنوات، ثالث أجل فً االبتدائً التعلٌم فً تدرٌجٌا دمجه فً والشروع

 تعمٌمه؛ بعد سنوات ثالث البالغٌن األطفال وجه فً فتحه ٌتم أن على ،"االبتدائً التعلٌم سلك"

؛"اإللزامً للتعلٌم سلك " إطار فً اإلعدادي بالتعلٌم االبتدائً التعلٌم ربط 

مسار إحداث خالل من منسجم بٌداغوجً تنظٌم فً ودمجهما المهنً والتكوٌن المدرسً التعلٌم بٌن روابط إرساء 

 المهنً؛ للتعلٌم

مع بٌنهما، الجسور وتقوٌة المهن وتطور االقتصادي النسٌج تحوالت مع المهنً للتكوٌن المستمرة المالءمة 

 ؛ التكوٌنات هندسة فً الجهوي البعد استحضار

؛العمومً التعلٌم وبٌن بٌنه الجسور وتقوٌة المستوٌات مختلف على العتٌق التعلٌم تأهٌل الدولة مواصلة 

   (إمثامثإمباب )وهيلكته منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث إمعلمي مكوانت    

الهٌكلة -ب  



– 

االقتصادٌة التحوالت مع المقدمة التكوٌنات لعروض المستمرة المالءمة أساس على العالً التعلٌم تنظٌم إعادة 

 ؛الدولً الصعٌد على الجامعٌة األنظمة وتطور واالجتماعٌة،

إطار فً مهنٌة ومسارات دراسٌة ومسالك وأسالك أطوار شكل فً والتكوٌن التربٌة منظومة مكونات تنظٌم إعادة 

 واالندماج التعلم واستدامة بٌنها؛ فٌما الجسور ومد والتكامل والتنوع والتنسٌق االنسجام من

الفاعلٌن مختلف بٌن التنسٌق ٌحقق واالبتكار، والتقنً العلمً للبحث مندمج ومجالً مؤسساتً وطنً نظام إرساء 

 ؛والمردودٌة اإلنجازٌة من والرفع الخبرات وتقاسم الموارد ترشٌد وٌضمن

واالجتماعً االقتصادي المحٌط وبٌن وبٌنها جهة، من ومستوٌاتها المنظومة مكونات بٌن والممرات الجسور إقامة 

 ؛أخرى جهة من والثقافً والتقنً والعلمً والمهنً

غٌر التربٌة اهداف وتحقٌق االلزامً التعلٌم تعمٌم مجهود فً الخاصة المؤسسات لتمكٌن تحفٌزي نظام وضع 

 .الخصاص ذات والمناطق الحضري وشبه القروي بالمجال سٌما وال االمٌة محاربة برامج فً المساهمةو النظامٌة

   (إمباب إمثامث)مكوانت منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث إمعلمي وهيلكته  

الهٌكلة -ب  



– 

؛ سنة عشرة ست تمام الى سنوات اربع العمر من البالغٌن وذكورا اناثا األطفال لجمٌع المدرسً التعلٌم الزامٌة  

اإللزامً؛  التعلٌم نهاٌة إلى المتعلمٌن تمدرس مواصلة لضمان التربوي الدعم شبكة وتوسٌع تعزٌز 

إٌجابٌا؛ تمٌٌزا الخصاص ذات والمناطق الحضري شبه والوسط القروي بالوسط التمدرس تخوٌل 

؛بذلك خاصة محلٌة برامج وضع خالل من البوادي، فً الفتٌات تمدرس تعمٌم 

؛ودعمها تطوٌرها على والعمل القروي بالوسط سٌما وال ،الجماعاتٌة المدارس تجربة نطاق توسٌع 

؛المعوزة لألسر المشروط والنفسً واالجتماعً المادي للدعم برامج وتعمٌم تعزٌز 

الفرص وتكافؤ والشفافٌة االستحقاق مبادئ وفق االجتماعٌة الخدمات من االستفادة من المتعلمٌن تمكٌن 

 ؛( ... الدراسٌة للقروض نظام ،الدراسٌة لمنحا ،الصحٌة التغطٌة واإلطعام، اإلٌواء خدمات)

ىل منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث إمعلمي وأ ميات الاس تفادة من             (إمرإبعإمباب )خدماهتا إموموج  إ 



– 

األمٌة؛ على القضاء أجل من والسعً التعلم استدامة لضمان الالزمة التدابٌر جمٌع اتخاذ 

الدراسة عن المنقطعٌن األطفال جمٌع لفائدة االستدراكً للتمدرس ومندمجة متكاملة برامج وضع. 

خاصة؛ وضعٌة فً أو إعاقة وضعٌة فً األشخاص اندماج تٌسٌر 

وواجباته المتعلم حقوق ٌحدد "المتعلم مٌثاق" الفاعلٌن وجمٌع متعلم كل إشارة رهن وضع. 

؛الولوجٌات فٌها بما الضرورٌة بالتجهٌزات وتزوٌدها للتمدرس المالئمة الفضاءات تعزٌز 

وأولٌاء وآباء أمهات جمعٌات منها سٌما وال التربوي، بالشأن المهتمة المدنً المجتمع جمعٌات دور تفعٌل 

   التالمٌذ؛

القروٌة باألوساط مهامها ممارسة على واإلدارٌة التربوٌة األطر وتشجٌع لتحفٌز خاص نظام وضع 

 .الخصاص ذات والمناطق

ىل منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث إمعلمي وأ ميات الاس تفادة من             (إمرإبعإمباب )خدماهتا إموموج  إ 



– 

بها؛ المتعلقة البٌداغوجٌة والمقاربات والتكوٌنات والبرامج المناهج ومالءمة تجدٌد 

والتكوٌن؛ التربٌة منظومة مستوٌات مختلف فً نسجمةم لغوٌة هندسة اعتماد 

مختبرات واحداث واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا إدماج تعزٌز خالل من التعلٌمٌة، العملٌة ووسائط موارد تطوٌر 

 الرقمٌة؛ الموارد وانتاج لالبتكار

فً اختٌاراته تحدٌد على ومساعدته المتعلم مصاحبة أجل من الجامعً واإلرشاد والمهنً المدرسً التوجٌه نظام مراجعة 

 له؛ المستدام البٌداغوجً الدعم وتوفٌر التعلٌمً، مساره

واإلشهاد، واالمتحانات التقٌٌم نظام إصالح  

والجهوٌة المحلٌة المتطلبات االعتبار بعٌن األخذ مع وخصوصٌاتهم المتعلمٌن لحاجات التوقعً التخطٌط. 

وذات النائٌة المناطق فً سٌما وال المدرسة محٌط مع مالئمة تجعلها بكٌفٌة الزمنٌة واالٌقاعات الدراسً الزمن تدبٌر 

 .الخاصة الوضعٌات

والتقنٌة العلمٌة التخصصات فً سٌما وال األجنبٌة واللغات الرسمٌتٌن اللغتٌن اتقان من المتعلم تمكٌن. 

واضح وطنً عمل اطار ضمن المدرسة فً االمازٌغٌة اللغة وضع وتطوٌر للتدرٌس أساسٌة لغة العربٌة اللغة اعتماد 

 .الدستور حكامأ مع ومتناغم

التعلٌم مستوى على تدرٌجٌا تعمٌمها افق فً وبٌداغوجٌا لسنٌا االمازٌغٌة اللغة تهٌئة الى الرامٌة المجهودات مواصلة 

 .المدرسً

   (إخلامسإمباب )وإمتكوينات وإمربإمج إملناجه 



– 

   (إمسادسإمباب )إمبرشية إملوإرد 

مبدأ أساس على العلمً، والبحث والتكوٌن والتعلٌم التربٌة مهن ألخالقٌات تعاقدي مٌثاق إقرار   

 والواجبات؛ الحقوق بٌن التالزم

مرجعٌة دالئل فً المهنٌة الفئات لمختلف المنتمٌة والتقنٌة واإلدارٌة التربوٌة األطر وكفاٌات مهام تحدٌد 

 والكفاءات؛ للوظائف

مع ومستوٌاتها، المنظومة مكونات بمختلف العاملة األطر لفائدة األساسً التكوٌن ومناهج برامج مراجعة 

 ؛العلمً والبحث والتكوٌن التربٌة مهن لولوج الزما شرطا األساس التكوٌن اعتبار

تقٌٌم عناصر وضمن إلزامٌا هجعلو المذكورة، األطر لفائدة والمتخصص المستمر للتكوٌن سنوٌة برامج وضع 

 .المهنً والترقً األداء



– 

مبدأ واعمال الترابً المستوى على المنظومة تدبٌر فً والالتمركز الالمركزٌة سٌاسة تفعٌل مواصلة 

 : خالل من التفرٌع

   (إمسابعإمباب ) إمعلميوقوإعد حاكمة منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث مبادئ 

؛للمنظومة والمحلٌة الجهوٌة التدبٌر لبنٌات الالزمة والصالحٌات الوسائل نقل 

؛الجدٌدة مهامها ٌالئم بما التنظٌمً، المستوى على التدبٌر بنٌات هٌكلة إعادة 

والتعلٌم التربٌة مؤسسات بٌن والتجهٌزات والممتلكات الموارد فً التعاضد لتحقٌق آلٌة وضع 

 ؛الترابً الصعٌد على العلمً والبحث والتكوٌن

؛تعاقدي إطار فً والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة واألكادٌمٌات للجامعات الفعلٌة االستقاللٌة تعزٌز، 

؛المؤسسة مشروع باعتماد العلمً، والبحث والتكوٌن والتعلٌم التربٌة مؤسسات استقاللٌة إرساء 

واألكادٌمٌات األخرى العالً التعلٌم ومؤسسات الجامعات بٌن والمحلٌة الجهوٌة الشراكات شجٌع 

 ؛والخاصة العامة والهٌئات والمؤسسات الترابٌة والجماعات والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة



– 

والتنسٌق والترشٌد والمحاسبة والشفافٌة والتفوٌض والمسؤولٌة الدٌموقراطٌة مبادئ اعتماد 

 والتعلٌم التربٌة لمؤسسات الداخلً التدبٌر مستوى على الداخلٌة والمراقبة المساطر وتبسٌط

 العلمً؛ والبحث والتكوٌن

تدبٌر فً واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا إدماج أجل من للمعلومات، متكامل وطنً نظام وضع 

 المنظومة؛ مكونات مختلف وتقٌٌم

مردودٌته؛ من والرفع وتطوٌره العلمً بالبحث للنهوض الشراكات إلى اللجوء تعزٌز 

والرفع المنظومة، تطوٌر فً الخاص القطاع مساهمة ٌحدد شامل، استراتٌجً تعاقدي إطار وضع 

 .والتكوٌنً والتعلٌمً التربوي العرض وتنوٌع جودتها، وتحسٌن وتموٌلها، مردودٌتها، من

   (إمباب إمسابع) إمعلميمبادئ وقوإعد حاكمة منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث 



– 

   (إمثامنإمباب ) متويل منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث إمعلمي مصادرجماهية إمتعلمي وتنويع 

المعنٌٌن، والشركاء األطراف جمٌع مساهمة خالل من والقطاعً، الوطنً التضامن تفعٌل 

 الخاص؛ والقطاع العمومٌة والمقاوالت والمؤسسات الترابٌة الجماعات منهم وخصوصا

كل وضمان تعبئة على والعمل وتخصصاته أسالكه جمٌع فً العمومً التعلٌم مجانٌة الدولة ضمان 

 المساواة؛ قدم على والمواطنٌن المواطنات كافة متناول فً لجعله المتاحة اإلمكانات

جودتها؛ وتحسٌن والتكوٌن، التربٌة منظومة تموٌل مصادر لتنوٌع خاص صندوق إحداث 

التربٌة منظومة لتموٌل الالزمة الوسائل وتوفٌر الموارد تعبئة فً مجهودها الدولة مواصلة 

 مصادره؛ وتنوٌع العلمً، والبحث والتكوٌن



– 

تعزٌز الموارد المالٌة المخصصة للصندوق الوطنً لدعم البحث العلمً والتنمٌة التكنولوجٌة؛ 

تطوٌر برامج التعاون والشراكة فً إطار التعاون الدولً؛ 

 تشجٌع سٌاسة الشراكة والتعاقد فً إنجاز برامج ومشارٌع البحث العلمً، بٌن مؤسسات التعلٌم

 العالً والبحث العلمً وهٌئات ومؤسسات القطاع الخاص؛

 ؛وجبائٌةوضع نظام للتحفٌز لفائدة برامج ومشارٌع البحث العلمً، ٌتضمن تدابٌر مالٌة 

إحداث نظام للحسابات الوطنٌة فً مجال التربٌة والتعلٌم والتكوٌن. 

   (إمثامنإمباب ) متويل منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث إمعلمي مصادرجماهية إمتعلمي وتنويع 



– 

   (إمتاسعإمباب ) مضامن إجلودةتقيمي منظومة إمرتبية وإمتكوين وإمبحث إمعلمي وإل جرإءإت إملوإكبة   

 الحالٌة المؤسسات بها تقوم التً التقٌٌم لمهام المنظمة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص مراجعة 

ومستمرة دورٌة بكٌفٌة وخارجً داخلً لتقٌٌم المنظومة مكونات إخضاع 

الجودة لمعاٌٌر مرجعٌة دالئل وفق التقٌٌم عملٌة إجراء 

المنجزة التقٌٌمات عملٌات نتائج تتبع 



– 

والتكوٌن التربٌة منظومة إصالح ومواكبة تتبع تتولى الحكومة، رئٌس لدى وطنٌة لجنة إحداث 

 العلمً؛ والبحث

الوضعٌة إلى الحالٌة الوضعٌة من التدرٌجً االنتقال بضمان الكفٌلة التدابٌر على التنصٌص 

 :ٌلً ما خالل من الجدٌدة،

هذا نشر تارٌخ فً العمل بها الجاري والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص مفعول سرٌان استمرار 

 الحالة؛ حسب تعدٌلها، أو تعوٌضها أو نسخها حٌن إلى ،الرسمٌة الجرٌدة فً اإلطار-القانون

التشرٌعٌة النصوص إلعداد سنوات ثالث فً محددة زمنٌة برمجة بوضع ،الحكومة قٌام 

 .المصادقة مسطرة على وعرضها اطار – قانون لتطبٌق الالزمة والتنظٌمٌة

   (إمعارشإمباب )وختامية أ حاكم إهتقامية 



– 

 شكرا على حسن تتبعكم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  ملخــــــص المناقشــــة العامــــةملخــــــص المناقشــــة العامــــة

  



1 

 

 ملخص املناقشة العامة

 

إلاهاز، جىحه غدد -لهرا املؼسوع اللاهىن خالٌ املىاكؼت الػامت 

ً بخدُت خاؿت ألطسة الخػلُم الىهىُت، وظاء وزحاال  مً الظادة املظدؼاٍز

بمخخلف أطالههم وفئاتهم غلى ما ًلدمىهه مً جضحُاث حظام لتربُت 

املىاطبت فسؿت ألاحُاٌ غلى اللُم الىهىُت الجامػت، هما واهذ هره 

ً الىهىُت  اطخدلسوا مً خاللها وبأطف هبير واكؼ مىظىمت التربُت والخيٍى

مىر فجس الاطخلالٌ ئلى الُىم، خُث جم حسجُل مجمىغت مً املىدظباث، 

لىً أغلبها لم جدلم الخوىز امليؼىد هظسا لػدة سغساث واهخياطاث ػابذ 

ت إلاؿالخاث التي بين طلظل هاظمدوما لخُى غملُت إلاؿالح، والوػدام 

حػخمدها الحيىماث املخػاكبت غلى طً طُاطت غمىمُت خاؿت بهرا املسفم 

 الحُىي ببالدها.

ً أن مىظىمت  غلى  وفي هرا إلاهاز، أحمؼ حل الظادة املظدؼاٍز

اث  ً والبدث الػلمي حػسف أشمت غمُلت ومخىىغت غلى مظخٍى التربُت والخيٍى

 للجىء ئلى الحلٌى التركُػُت املدظسغت.أو ا الاهخظاز غدة، لم ٌػد ًىفؼ مػها 

ولىخظ أهه زغم جخـُف اغخماداث مالُت هامت للواع التربُت 

ً، فاهه ال شاٌ ًدخل املساجب املخأخسة، خُث ًىحد في املسجبت   321والخيٍى

س  دولت خٌى الػالم، وذلً بىاء غلى 381مً أؿل  مجمىغت مً الخلاٍز

 الدولُت املهخمت بهرا الؼأن.

ً ئلى حػبئت وهىُت خلُلُت ودغا غد د مً الظادة املظدؼاٍز

ًىخسن فيها حمُؼ املغازبت خيىمت وأخصابا وهلاباث وكواع خاؾ ومجخمؼ 

 مدوي ووظُج أطسي كـد ئكساز ػمىلي ملىظىمت الخػلُم ببالدها.

وجمذ املوالبت بلسوزة الخدلي ببػم مً الػلالهُت والحىمت 

ًدًىلىحُا اللُلت مً أحل والابخػاد غً الحظاطُاث الظُاطُت وإلا 

الحظم في خُازاث إلاؿالح التربىي الري ًخولؼ ئلُه الؼػب املغسبي، 
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 ً وئزطاء مبدأ الشلت بين حمُؼ فئاث املجخمؼ، ودغا أخد الظادة املظدؼاٍز

ئلى كسوزة اغخماد طُاطت غمىمُت خاؿت بهره املىظىمت جيىن كابلت 

خػلم بمظإولُاث والتزاماث للخىفُر وجسجىص غلى هىع مً الخىكُذ فُما ً

ا وئكلُمُا، مما ٌظخىحب غلى الحيىمت الخعجُل  مخخلف الفاغلين حهٍى

باؿالح خيامت اللواع غبر اجخاذ اللسازاث الـازمت وأخيام غملُت 

ت بسمتها.  الخيظُم بين ميىهاث املىظىمت التربٍى

خُت حػد  ً أن هره اللحظت الخاٍز وذهس بػم الظادة املظدؼاٍز

ؼ املغسبي، ومدوت مهمتطابلت في  طخجُب غلى جددًاث كواع  الدؼَس

ً والبدث الػلمي باغخبازه هـا جبلىز في اوسجام هبير مؼ  التربُت والخيٍى

املسحػُاث ألاطاطُت املخمشلت في الدطخىز والخوب امللىُت، هما جم 

ً، وهى مؼسوع  اطخدلاز في الظُاق ذاجه املُشاق الىهني للتربُت والخيٍى

ً والبدث الػلمي،  ػامل ًخلمً حمُؼ ميىهاث مىظىمت التربُت والخيٍى

 مً الخػلُم املدزس ي ئلى الخػلُم الجامعي.

هما جمذ إلاػازة ئلى أن أهمُت هرا املؼسوع جىمً هرلً في وىهه 

ٌػسق للللاًا ألاطاطُت املوسوخت مجخمػُا، ولػل أبسشها جدلُم 

مً خدماتها وئغواء  إلاهـاف وجيافإ الفسؾ في ولىج املدزطت والاطخفادة

ت إللصامُت الخػلُم واغخماد مبدأ الخمُيز إلاًجابي لفائدة ألاوطان  دفػت كٍى

ل هره  ت واملىاهم ذاث الخـاؾ مً خالٌ جخٍى اللسوٍت وػبه الحلٍس

 ألاوطان جمُيزا ئًجابُا.

ت اللـىي التي ًىليها ؿاخب  وهظسا لألهمُت الىبيرة وألاولٍى

ي بىأه املسجبت الشاهُت بػد كلُت الىخدة الجاللت للواع الخػلُم والر

م البرملاهُت غً مىكفهم إلاًجابي  الىهىُت لبالدها، أغلً بػم ممشلي الفٍس

بخـىؾ هرا املؼسوع الىهني الهام، وهى املىكف امليسجم مؼ هبم 

الؼازع واملخفاغل مؼ الحسهُت الاحخماغُت والحاحُاث امللحت واملظخعجلت 

 لألطس املغسبُت.
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املدىز املخػلم بالجاهب اللغىي، فلد أهد غدد مً وبخـىؾ 

ً غلى مىكفهم الىاضح  واملبدئي مً كلُت اللغت، بأن الظادة املظدؼاٍز

م ال ًلبل املصاًدة فُما ًخػلم باللغخين السطمُخين الدطخىزٍخين بيل مىكفه

كىاغت، مما حػلهم ًخبىىن الدفاع غً املـادكت غلى مؼسوعي اللاهىهين 

غُت وئخدار املجلع الىهني الخىظُمُين ا ملخػللين بترطُم اللغت ألاماَش

للغاث والشلافت املغسبُت، وىغائين للمان وجىمُت اطخػماٌ وخدمت اللغخين 

ت  غُت املػبرجين غً الهٍى السطمُخين الىهىِخين، اللغت الػسبُت واللغت ألاماَش

غلى اللغاث املغسبُت الساسخت والشابخت، هما جم الخأهُد غلى كسوزة إلاهفخاح 

ت.  ألاحىبُت وخاؿت اللغت إلاهجليًز

وفُما ًخػلم بمجاهُت الخػلُم، فلد غبرث حل الفسق البرملاهُت 

غً مىكفها الحاطم مً هره املظألت، خُث جم اغخباز ذلً خى أخمس، 

وأن الدولت ملصمت بلمان مجاهُت الخػلُم الػمىمي في حمُؼ أطالهه 

وكمان ول إلامياهاث املخاخت وجخــاجه مً خالٌ الػمل غلى حػبئت 

 لجػله في مخىاٌو وافت املىاهىاث واملىاهىين غلى كدم املظاواة.

وهسخذ مجمىغت مً الدظاؤالث والاطخفظازاث، همذ مخخلف 

ت وخاؿت جلً املخػلم بالهدز املدزس ي،  الجىاهب املخػللت باملىظىمت التربٍى

ىىىلىحُا وإلاطدشماز، وهرا غملُت املالءمت واملظاًسة لخوىز الاكخـاد والخ

لِع غلى املظخىي الػالمي، بل ختى غلى املظخىي الىهني، وهرا مىاهبت 

طىق الػمل والدؼغُل، وجدلُم جيافإ الفسؾ الىىعي واملجالي وختى 

 الاحخماعي، بل ختى غلى مظخىي هىغُت الخػلُم الػمىمي والخـىص ي.

ل هما هسخذ بػم الاطخفظازاث خٌى الخيلفت املخىكػت لخنًز

إلاهاز غلى أزق الىاكؼ؟، وهرا حجم -ملخلُاث هرا املؼسوع اللاهىن 

الاطدشمازاث املخىكػت إلزطاء الخػلُم ألاولي وفخده في وحه حمُؼ ألاهفاٌ 

املتراوخت أغمازهم ما بين أزبؼ طىىاث وطذ طىىاث والؼسوع في دمجه 

جُا في الخػلُم الابخدائي في أحل زالر طىىاث، هما هسخذ حظاؤال  ث جدٍز
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أخسي خٌى الخيلفت املخىكػت إللصامُت الخػلُم املدزس ي لجمُؼ ألاهفاٌ ئهازا 

 طىت. 31وذوىزا، البالغين مً الػمس أزبؼ طىىاث ئلى جمام 

هما غدلذ مً  2الفلسة الشاهُت مً املادة  ولىخظ أن ملمىن 

هسف مجلع الىىاب، لً جيىن وافُت لخجاوش الخالف والجداٌ والىلاغ 

ت لغت الخدَزع وجدَزع اللغاث، خُث ًخىكؼ ئخدار املسجبى بمظأل

ل هره امللخلُاث، طىاء حػلم ألامس بلغت  هلاػاث أخسي غىد غملُت جنًز

غُت وختى هُفُت جدَزع اللغاث.  الخدَزع أو مىكؼ ألاماَش

ً أن مدوت  وفي هرا الـدد، أوضح أخد الظادة املظدؼاٍز

ً و -مىاكؼت كاهىن  البدث الػلمي طدبلى ئهاز املخػلم بالتربُت والخيٍى

خُت ومهمت، ئال أنها حػخبر هلوت طِئت ػابذ مظاز غمل هره  مدوت جاٍز

ىمُت لً حظخوُؼ الخسوج بمىكف مىخد الحيىمت، باغخباز أن ألاغلبُت الحي

ومخفم بؼأهه، خاؿت بػدما جفجس الخالف خٌى بػم ملامين هرا 

ت، الش يء الري حػل الجمُؼ  املؼسوع املخػللت أطاطا باملظألت اللغٍى

 مدسحا أمام السأي الػام الىهني.

وهىرا، فلد جمذ الدغىة ئلى كسوزة ئخساج كلاًا الخػلُم الري 

احي ٌػِؽ أوكاغا ؿػبت  مً دائسة املصاًداث الظُاطُت، ومً الـساع الهٍى

د دائما بػم الجهاث اؿوىاغه، لىكف غملُت جوىز البالد.  التي جٍس

ت للىظام  وجمذ إلاػازة ئلى كسوزة اطخػادة الىظُفت التربٍى

الخػلُمي، وحػل املدزطت في ؿلب اهخمام وافت الفاغلين، وئزحاع الشلت في 

ق بىكػُت الػاملين بها، والالتزام بمالءمت املدزطت الػمىمُت، والنهى 

ً الخخُاحاث طىق الؼغل مؼ إلاغخىاء باللغاث الحُت، خُث جم  الخيٍى

ت  الخأهُد غلى أن حمُؼ املغازبت ًسغبىن في جدَزع أبىائهم اللغاث إلاهجليًز

والفسوظُت وإلاطباهُت وألاملاهُت والـِىُت والُاباهُت وول لغاث الػلم 

 ت الخوىز املدظازع الحاؿل في غالم الػلم واملػسفت.واملػسفت ملىاهب
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اث الىلابُت أن كلُت التربُت والخػلُم  واغخبرث بػم املسهٍص

كلُت مجخمػُت ًيبغي أن جيىن زهاها اطتراجُجُا ملظخلبل املغسب، ألن ألامس 

ًخػلم بـىاغت إلاوظان وهى ما ٌػني ؿىاغت الخلدم والخىمُت والنهلت 

خي، خُث البىابت السئِظُت  املأمىلت للخسوج مً واكؼ الخخلف والخأخس الخاٍز

لخأهُل املغسب لُدخل مياهخه الوبُػُت ممخليا ملىماث الىحىد الحلازي 

خي أمام ألاشماث وجخوي الـػاب هؼسن  واللدزة الخىافظُت للـمىد الخاٍز

غالمي موبىع بالخىافظُت الؼسطت هي الخػلُم والتربُت همسجىص للمػسفت. 

س كاهىن ولرا فال  ئهاز -خم ألي حهت أن حظخلىي باألغلبُت الػددًت لخمٍس

د مً جدمير الخػلُم الػمىمي، وخاؿت أن الرًً ؿىجىا  ًىحد في هُاجه مٍص

في الاهخخاباث ألاخيرة ال ًخجاوش غددهم طخت مالًين مىاهً، غلما أن كلُت 

 الخػلُم تهم حمُؼ املغازبت كاهبت.

هي أشمت بيُىبت حظخىحب  وهىرا، فلد لىخظ أن أشمت الخػلُم

ئُت، التي حػُد دائما  املػالجت الؼمىلُت بدٌ اغخماد املغازبت الخلىُت والخجٍص

 ئهخاج ألاشماث، وهى املىوم الظُاس ي الري خىم الخػاهي مؼ املىكىع.

ً أهه وان باإلميان أن هجػل مً  وؿسح أخد الظادة املظدؼاٍز

لاغ املجخمعي في ول إلاهاز لحظت وهىُت للحىاز والى-هرا اللاهىن 

املإطظاث واللىىاث إلاغالمُت والجامػاث ومخخلف الفلاءاث لفخذ وزغ 

ئؿالح خلُلي ملىظىمت الخػلُم وخلم الخػبئت الؼػبُت الالشمت الخخلاهه، 

وهى ما طُمىً بلدها مً كمان ػسون هجاح املىظىمت هظبُل لخلدم 

 املغسب وجىمُخه.

م الخـىص ي، فلد لىخظ وفُما ًخػلم باملدىز الخاؾ بالخػلُ

م  أهه لً ًخفف مً جيالُف الدولت في هرا املجاٌ، بل فلى شاد مً جأٍش

دد مً اطتهالهها، وبالخالي خىم الولب  الىاكؼ الاكخـادي لألطس املغسبُت ٍو

الداخلي غلى الاطتهالن، مما أدي ئلى خىم الدوزة الاكخـادًت، مؼ الػلم 
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الاكخـادًت واهذ جلً التي حػخمد  ثأن الدٌو التي هجحذ في احخىاب ألاشما

 غلى الاطتهالن والولب الداخلي.

وفُما ًخػلم بمالءمت املدزطت مؼ مخولباث طىق الؼغل، فلد 

لىخظ أن بالدها جخلؼ دائما وباطخمساز إلمالءاث املىظماث الدولُت، 

وخاؿت ؿىدوق الىلد الدولي، والبىً الػالمي، ومىظمت الخجازة الػاملُت، 

ل الخػلُم ئلى أكى ى والبىً إلا  لي، خُث ًفسكىن غلُه جللُف جمٍى فٍس

خد ممىً، والاطخجابت لحاحُاث الظىق السأطمالُت الػاملُت، وزأض خسبتها 

ت  الؼسواث الػمالكت الػابساث لللازاث، مما أدي ئلى فؼل املىظىمت التربٍى

 ببلدها.

وجم الحدًث غً مالءمت املدزطُت مؼ مخولباث الظىق ٌػني أن 

ج ًد غاملت مإهلت ومظخجُبت لحاحُاث هجػل ها مؼخال خلُلُا لخخٍس

 امللاولت السأطمالُت.

ئهاز، فلد لىخظ أهه -وبالسحىع ئلى ملامين مؼسوع كاهىن 

غلى كمان الدولت مجاهُت الخػلُم الػمىمي  54بالسغم الخىـُف في املادة 

له في حمُؼ أطالهه وجخــاجه، وحػبئت وكمان ول إلامياهاث املخاخت لجػ

مً  54في مخىاٌو وافت املىاهىاث واملىاهىين غلى كدم املظاواة، فان املادة 

، مالُتً ئخدار ؿىدوق خاؾ بمىحب كاهىن للهفع اللاهىن هخيلم غ

ل هرا  خم جمٍى ً، ٍو ل مىظىمت التربُت والخيٍى ؼ مـادز جمٍى وحػمل غلى جىَى

الػمىمُت الـىدوق في ئهاز هىع مً الؼساهت مً هسف الدولت وامللاوالث 

ومظاهماث اللواع الخاؾ وباقي الؼسواء، مما ًفخذ املجاٌ أمام ألاطس 

املغسبُت للمظاهمت في هرا الـىدوق وبالخالي كسب مجاهُت الخػلُم هدم 

 مً الحلىق إلاوظاهُت ألبىاء املغازبت في حػلُم مجاوي حُد.

ذ  وجم الخأهُد غلى وحىد ول ألاطالُب الظاهسة والخفُت لخفٍى

لخدمت الػمىمُت ئلى الخىاؾ بهدف حظلُمها وجسن ألاطس املغسبُت هاجه ا

جدذ زخمت الظلوت املخىخؼت للظىق، مما طُػمم الخفاوجاث الاحخماغُت 
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ت والوبلُت في الخػلُم، مما ًفىد ملمىن ػػاز  اللائمت وجىَسع الىخبٍى

 جدلُم إلاهـاف وجيافإ الفسؾ.

بين الدولت واللواع  ، فانها جخيلم غً ئهاز حػاكدي55أما املادة 

د  ت، مما ٌػني املٍص الخاؾ، واطخفادة هرا ألاخير مً ئحساءاث وجدابير جدفيًز

ذ الخػلُم الػمىمي لللواع الخاؾ بما في ذلً املإطظاث  مً جفٍى

 الخػلُمُت الػمىمُت.

ً ببػم  وفي هرا الـدد، ذهس غدد مً الظادة املظدؼاٍز

مت كبل املـادكت مً هسف الخدابير وإلاحساءاث التي اجخرتها الحيى 

مىً إلاػازة ئليها في بػم الىلى  املإطظت البرملاهُت غلى هرا املؼسوع، ٍو

 الخالُت :

 ،ً  فـل الخىظُف غً الخيٍى

 ،ً  ئطىاد مهام الخدَزع دون جيٍى

  جللُف املىاؿب بلواع الخػلُم خالٌ ول طىت مالُت

م املدالين غلى الخلاغد.  وغدم الظماح بخػٍى

ً أن حػدد ألاهظمت ألاطاطُت داخل وأفاد أخد الظ ادة املظدؼاٍز

اللواع الىاخد هى كسب لىخدة ػغُلت اللواع وشزع لػىامل الاطخلساز 

 داخل املىظىمت الخػلُمُت.

مخم وجمذ املوالبت بلسوزة حػل ئلصامُت الخػلُم ئلى خدود 

الخػلُم الشاهىي الخأهُلي، واغخباز هرا ألاخير كمً مظإولُت الدولت غلى 

 از بػم ألاهظمت الخػلُمُت الىاجحت هيىزٍا الجىىبُت مشال.غس 

ً غلى كسوزة دمج الخػلُم  وأهد غدد مً الظادة املظدؼاٍز

ت، وحػل مظالىه واضحت بالخػلُم الػالي،  الػخُم كمً املىظىمت التربٍى

 ختى ال ًبلى هرا الىىع مً الخػلُم خاؾ بأبىاء الفلساء.
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1 

 

 جواب السيد الوزير

 

ً، أهد الظيد  في معسض جىابه على مداخالث الظادة اإلاظدؼاٍز

ليت بفظ  لالىشٍس على اإلاياهت التي أصبح ًحخلها اإلاغسب طمً الدٌو ؤلافٍس

طىت مً  20اإلاهييلت الىبري التي عسفتها البالد مىر  ؤلاهجاشاث وألاوزاغ

ً اعخالء جاللخه العسغ، ومً طمً هره ألاوزاغ ملف ا لتربيت والخيٍى

اث هر ألاوزاغ، التي جم العمل عليها مً الجاهب  هوالري ٌعخبر مً أولٍى

 الىمي وهرا الىىعي.

 2000هما أهد على أن السهان الري جم وطعه مىر بداًت طىت 

بخصىص جىفحر وطمان حم الخمدزض ليل طفل مغسبي أوػً اليىم أن 

 %90، وأهثر مً %99ًصبح معمم، فباليظبت للخعليم الابخدائي ججاوش 

 باليظبت لإلعدادي.

هما هىه الظيد الىشٍس بمىظىمت مظاز، التي جمىً مً جدبع 

وطعيت الخلمير، غحر أهه ًخم مسهصة هره اإلاىظىمت على مظخىي الىشازة، ئال 

 أهه ًمىً ليل مدًس مإطظت مظً اإلاعطياث اإلاخعللت بالخالمير.

ً بخصىص اإلا حااهيت، أػاز ئىى وزدا على أطئلت الظادة اإلاظدؼاٍز

ملياز دزهم وكد  38واهذ محددة في  2006أن محااهيت الخعليم لظىت 

ملياز  30ملياز دزهم، بحيث جم ئطافت  68لخصل ئىى  2019ازجفعذ في طىت 

 دزهم.

 ً هما أهد على أن محااهيت التربيت الىطىيت والخعليم العاىي والخيٍى

 الدولت.مً محااهيت  %20اإلانهي والبحث العلمي جمثل 

أما بخصىص العخبت، فلد أوضح الظيد الىشٍس على أهه خالٌ 

 10/5ي فأخسي طظت حعخمد عخبت الثالر طىىاث ألاخحرة ال جىجد أي مإ 

 باليظبت لإلعدادي والخأهيلي. 20/10باليظبت لالبخدائي و



2 

 

أما باليظبت لللطاع الخاص، فلد كدم الظيد الىشٍس ئحصائياث 

لي وآلاطيىي، ئذ أن اإلاغسب مً أجل ؤلاطالع على اإلاعد ٌ الدوىي وؤلافٍس

 %17,1. في الىكذ الري ًلدز فيه اإلاعدٌ الدوىي ب %13,5ًخىفس على 

باليظبت للثاهىي، أما في آطيا الجىىبيت  %26,3باليظبت لالبخدائي و

يا الؼماليت وأوزوبا الغسبيت %50والثاهىي  %32فاالبخدائي  ، في ححن أن أمٍس

باليظبت  %6وجىوع  %27الثاهىي، ألازدن  %18,4و %11,9الابخدائي 

 .%57 نؤلاعدادي، لبىا %7لالبخدائي و

وأهد الظيد الىشٍس على أن هرا الامخداد الىبحر الري ٌعسفه 

ت  اللطاع الخاص في اإلادن الىبحرة ًجب أن ًخىفس في اإلادن الؼبه حظٍس

لت حعاكدًت، بحيث أن الخحفحا الري ٌؼح ر ئليه واللسي، وأن ًخم بطٍس

ت.  اللاهىن هى أن ٌؼمل هره اللسي واإلادن ػبه حظٍس

ل ملخظياث -هما أوضح أن اللاهىن  ؤلاطاز هى آليت للجىدة ولخجًا

الىىع، هما أهه طيجيب على العدًد مً ألاوزاغ لخعميم الخعليم ألاوىي، 

ً اإلانهي جوجلليص الفىازق اإلا اليت، البحث العلمي والنهىض به، الخيٍى

بسامج الدعم الاجخماعي  الجامعت تفظيت اإلالاوالث، اطخلالليوالسفع مً جىا

للخلليص مً الهدز اإلادزس ي، مؼحرا ئىى طسوزة عدم الخلط بحن طياطت 

حيىميت جأحي في ئطاز كاهىن اإلااليت وبحن مىاكؼت كاهىن ئطاز ًإطع إلالازبت 

 جدًدة ًخم مً خاللها ههج طياطت حليليت مظخدامت.

عمل الري ًلىم به مخخلف الؼسواء وأػاد الظيد الىشٍس بال

الاجخماعيحن، داعيا ئىى طسوزة جبني خطاب جدًد جطبعه الثلت، هما أهد 

 على طسوزة جفعيل دوز ألاطس.

أما بخصىص ئػسان الىلاباث واإلاجخمع اإلادوي، فلد اػاز الظيد 

الىشٍس ئىى أهه جم بلىزة السؤٍت الاطتراجيجيت مً طسف اإلاجلع ألاعلى للتربيت 

ً والري ًظم جميع ممثلي اإلاجخمع اإلادوي، هما أهه كد جم جىظيم وال خيٍى

جىالث وطىيت لجميع الجهاث والري عسف حظىزا هبحرا، بحيث جم ئػسان 
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ول فئاث اإلاجخمع مً هلاباث وأحصاب طياطيت وخبراء، مظخحظسا جمثيليت 

هلاباث باليظبت للطاع التربيت  10الىلاباث داخل اإلاجلع، بحيث ًظم 

ً اإلانهي.الىط  ىيت وهلابت واحدة باليظبت للخعليم العاىي وأخسي للخيٍى

هما أفاد بأن اللاهىن ؤلاطاز ًخظمً ئجاباث على العدًد مً 

ً، والتي طيخم الخطسق  الدظاؤالث اإلاطسوحت مً طسف الظادة اإلاظدؼاٍز

 ئليها في ئطاز اإلاىاكؼت الخفصيليت.
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 التفصيلي  للمواد ىقشة امل

 

 :  الديبقح 

 املىقشة  :

ً ؤن الذًباحت جخممً ِذدا مً  اِخبر زلت مً العادة اإلاعدؽاٍس

ً، وتهم ؤًما هٝىا  به ِمىمُت جخّلٞ ؼاإلاعاثل اإلاشجبىت بمىٍىمت الخ٣ٍى

بالخّلُم الذامج، بر جم الخإ٠ُذ ِلى ؤهمُت سبي الخّلُم بالجىدة، ختى ًخم 

غ  جدُٝٞ الّٙالُت وججذًذ مهً الخذَسغ مً خال٥ ولْ بواس إلاهً الخذَس

مي. شه ختى ٌعخجُب إلاخىلباث الّالم الٜش  وجىٍى

جم الاظخٙعاس خى٥ الّباسة التي حاءث في بذاًت هزه الذًباحت و 

والتي جىق ِلى الاجٙاُٜاث اإلاخّلٝت بدٝٛى ؤلاوعان ٠ما ـادٜذ ِليها 

 اإلامل٢ت اإلإشبُت ؤو اهممذ بليها.

ائ٥ ًِ مٙهىم ؤلالضامُت الىاسد في بواس هزه الذًباحت وجم الدع

ً ؤظباب  ً اإلاٝفىد بخّلُم دامج وجمامني ِو باليعبت للذولت ولألظشة ِو

حّل ؤلالضامُت جٝخفش ٘ٝي ِلى الخّلُم ألاولي، و٠زا الفُأت التي جخممً 

ً والبدث الّلمي وبٜامت  بِادة جىٍُم وه٣ُلت مىٍىمت التربُت والخ٣ٍى

 حن م٣ىهاتها وبن ١ان اإلاٝفىد بم٣ىهاتها الٝىاُ الّام ؤو الخاؿ.الجعىس ب

٠ما جم الاظخٙعاس خى٥ مممىن البىذ اإلاخّلٞ بممان الحٞ في 

ً لٙاثذة ألاوٙا٥ في ولُّت بِاٜت ؤو في ولىج التربُت  والخّلُم والخ٣ٍى

 ولُّاث خاـت.

وجمذ اإلاىالبت بخىلُذ ؤهذاٗ وجىحهاث الفُأت اإلاشجبىت 

 لخّلُم الّالي وحصجُْ البدث الّلمي والخٝني والابخ٣اس.بةـالح ا

ؤن الذًباحت ًجب ؤن جىق ِلى اإلابادت الّامت  بلى وجمذ ؤلاؼاسة

اث، بر جم اِخباس ؤنها جدخىي ِلى ٠الم ِام بوؽاجي ؤدبي  وؤن حؽحر بلى ألاولٍى
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لِغ له ِالٜت باإلاٝخمُاث الٝاهىهُت، بر جم الاظخٙعاس في هٙغ العُاٛ بن 

 الٝاهىن ؤلاواس ٌؽُش لٙترة مدذودة ؤو داثمت. ١ان

ً ؤن الذًباحت جخدذر ًِ  ور٠ش ؤخذ العادة اإلاعدؽاٍس

ؤلاواس، ٠ما -الخىحهاث الّامت وؤن ما وسد ٘يها ًىحذ في مىاد مؽشوُ ٜاهىن 

اإلاخذخالث ًِ ؤظباب اإلاجيء بذًباحت، في خحن العُذاث حعاءلذ بخذي 

ْ الٝىاهحن الخ  ىٍُمُت والٝىاهحن الّادًت.ؤنها جىّذم في مؽاَس

 الجواب :

، ٠ما ؤن مٝخمُاث املضم اٜاهىهُ اؤ٘اد ؤن الذًباحت لِغ لها وابّ

الٝاهىن جبذؤ مً اإلاادة ألاولى، وؤن الذظخىس جىٛش للذًباحت بؽ٣ل مباؼش، 

 ٠ما ؤن الذًباحت جىق ِلى مٝخمُاث ِامت.

ذ-وؤؼاس بلى ؤن مؽشوُ ٜاهىن  د مً بواس ر٠ش بّذد مً اإلابادت ِو

اإلاٝخمُاث الّامت والتي ظِخم جٙفُلها وؤلاحابت ِليها في ألابىاب وفي اإلاىاد 

 مادة مادة.

وؤبان ؤن ألاهمُت مىدذ في بواس هزا اإلاؽشوُ للخّلُم ألاولي، 

وجمذ بلضامُت ألاظش بؽإهه، اِخباسا ل٣ىن الخّلُم الابخذاجي والخّلُم الثاهىي 

 ظىت. 16ى ظىىاث بل 6 ظً الخإهُلي ١ان ملضما مً

خّلٝت اإلاذولُت الهممام اإلإشب لالجٙاُٜاث باسة اوبحن ؤن ِ

جترحم ؤن اإلإشب ٌّمل ِلى  ،بدٝٛى ؤلاوعان ـُأت ٜاهىهُت مدمت

الشئٍت وفي بواس بـالح اإلاذسظت اإلإشبُت بمٝخمُاث ٜاهىهُت داثمت 

ظىت، ٠ما ظِخم ظً جشظاهت ٜاهىهُت  15الاظتراجُجُت التي امخذث إلاذة 

ٙها حؽمل  اٜت وولُّاث خاـت حاء حٍّش ِذدا مً اإلاشاظُم، ور٠ش ؤن ؤلِا

 ؤلاواس.-مً هزا اإلاؽشوُ الٝاهىن  2في بواس اإلاادة 
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  (2و 1قدتين )املأحكقم عقم   ألاول :البقب 

 املىقشة  :

ٙاث،  2ؤبشص ؤخذ العادة اإلاخذخلحن ؤن اإلاادة  حاءث بّذة حٍّش

ٙاث ؤخشي مش  جبىت باإلاذسط ؤو ألاظخار وبالضمً ل٢نها في اإلاٝابل ُٔبذ حٍّش

 اإلاذسس ي واإلااظعت ؤو الٙماء اإلاذسس ي ؤو الحشم الجامعي وألامُت.

لم  2ؤن العلٟى اإلاذوي الىاسد في بواس اإلاادة  واِخبر ؤخذ اإلاخذخلحن

 ًخدذر ًِ الُٝم وألاخالٛ والدعامذ.

ٔحر واضحت ولم  2في خحن الخَ ؤخذ العادة اإلاخذخلحن ؤن اإلاادة 

، واإلاخّلٝت 2018ٔؽذ  20للخىحهاث اإلال٢ُت اإلاّلً ِنها في خىاب  حعخجب

بخذَسغ اإلاىاد الخٝىُت والّلمُت، داُِا بلى لشوسة جىلُذ الح٣ىمت للمىاد 

 اإلاّىُت بخذَسغ اللٕاث ألاحىبُت وبلى ؤهمُت خلٞ ج٣ا٘ا الٙشؿ.

واِخبرث بخذي العُذاث اإلاعدؽاساث ؤن هىاٟ بؼ٣اال ؼ٣لُا 

ٙاث، داُِت بلى لشوسة اِخماد اإلاىىٞ في جشجِب بىىد بترجِب  امخّلٝ الخٍّش

 هزه اإلاادة.

هىم هزا وباليعبت إلاىلُى الخىاوب اللٕىي، جم الدعائ٥ ًِ مٙ

بّباسة "ال ظُما الّلمُت والخٝىُت منها ؤو بّن  الخىاوب، و٠زا ًِ اإلاٝفىد

ؤخشي اإلامامحن ؤو اإلاجضوءاث في بّن اإلاىاد"، وبن ١ان ألامش ظِؽمل مىاد 

ظخذسط باللٕاث ؤحىبُت ؤم ؤن الخىاوب اللٕىي ظيهم اإلاىاد الّلمُت ؤو 

 الخٝىُت ٘ٝي.

وجم اِخباس ؤن معإلت الخىاوب اللٕىي ٜذ جىشح بؼ٣اال ِلى 

معخىي ج٣ا٘ا الٙشؿ وفي الىلىج للماظعاث الخّلُمُت الخاـت، ٠ما جم 

 واإلاذن. ؤلالحاح ِلى اِخماد جمُحز بًجابي ًممً الٙشؿ باليعبت للٝشي 

ت  ت وألاهمُت للهٍى ودِا ؤخذ العادة اإلاخذخلحن بلى بِىاء ألاولٍى

ظٛى الؽٕل، ٠ما اِخبر ؤن  خاحُاثؤوال ٜبل الحذًث ًِ الخخففاث 
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ُت ًخممً جىحيها للمترشح باليعبت  الخفذًٞ ِلى اإلا٢دعباث اإلاهىُت والح٘ش

 لٙشؿ الؽٕل.

ً ؤن الٕمىك ٢ًخىٚ اإلا ، 2ادة والخَ بّن العادة اإلاعدؽاٍس

، بر دِا بلى لشوسة جىلُذ الشئٍت 31خاـت برا ما جم دمجها مْ اإلاادة 

ب واإلاخىظي، مٝترخا ؤهمُت  الاظتراجُجُت لخذَسغ اإلاىاد ِلى اإلاذي الٍٝش

 بِادة ـُأت هزه اإلاادة ججاوصا ل٣ل لبغ.

 الجواب :

ٙاث الىاسدة لمً اإلاادة  اإلاىحىدة في هزا  2ـشح ؤن الخٍّش

ت، بل الٝاهىن بواس لِ عذ حّاٍسٚ ١املت حّنى باإلاىٍىمت الخّلُمُت والتربٍى

 .حاءث ٠خ٢ملت لهزه الخّاٍسٚو هىاٟ حّاٍسٚ ؤخشي حاءث في ٜىاهحن ؤخشي 

ت  وؤبان ؤن الباب العادط مً ٜاهىن ؤلاواس ًخدذر ًِ اإلاىاسد البؽٍش

ٙا للمذسط. ٠ما ؤن مٙهىم الُٝم جم الخىٛش بلُه في الذًباحت  خممً حٍّش ٍو

ْ ِلى اجٙاُٜاث ٜذ اإلإشب ٠ما ؤن ألاخالٛ ؤلاوعاهُت واإلاجخمُّت  وحّني ٜو

 دولُت لحٝٛى ؤلاوعان واهمم بليها.

ؤما بخفىؿ مىلُى الخىاوب اللٕىي، ؤ٘اد ؤن الفُٕت اإلاشجبىت 

ظىىاث مً خال٥  6به جدمل في وُاتها مّنى الخذسج، ٠ما ظِخم جُّٙله بّذ 

ل، وهزا ًٝخ ض ي اجخار ِذة بحشاءاث، ٠ما مشاظُم ظخدذد ٠ُُٙت الخجًز

شاث هي الىظُلت الىخُذة ؤلاٗ ؤهه في ٌل وحىد ٘شآ ٜاهىوي، جبٝى اإلاز٠

ت بهزا الؽإن، وظِخم  الجخار الٝشاساث، ولم ج٢ً هىاٟ ؤي ٜشاساث وصاٍس

ُٚ اإلاز٠شاث ؤزىاء جىبُٞ هزا الٝاهىن ؤلاواس.  جٜى

ؤن وباليعبت إلاىلُى الحٙاً ِلى الشئٍت الاظتراجُجُت، ر٠ش 

ُٕت اج٢مُلُ اهىاٟ اٜتراخ الخّاٜذ،  : لها ولِغ جشاحّا والزي ًخمثل في ألاماَص

ل باليعبت للمجاهُت. وؤ٘اد ؤن الخىب اإلال٢ُت جخدذر ًِ اإلاىاد  الخمٍى

اإلامامحن واإلاجضوءاث تهم الشئٍت، وبزل٤ ٘ةن ؤن الّلمُت والخٝىُت، في خحن 

ل ًٝخض ي اإلاشوس ِبر اإلامامحن واإلاجضوءاث ى٥ بلى اإلاىاد. الخجًز  للـى
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آالٗ ؤظخار مخخفق في اإلاىاد الّلمُت الخالُت  4وؤبان ؤن هىاٟ 

اء، ِلىم الحُاة وألاسك، ال٢ُمُاء( الُاث، الٙحًز نهم ،: )الٍش ٜذ بذئوا ج٣ٍى

بتهم في جمل٤  ًفي اللٕت الٙشوعُت، ٠ما ؤن ألاظاجزة الزً ِبروا ًِ ٔس

ت ٜذ جم بِذاد بشهامج يهمهم في ١ا ٘ت ألا١ادًمُاث، وبزل٤ ظ٣ُىن ؤلاهجلحًز

ظىىاث اإلاٝبلت ؤظاجزة الّلىم مخم٢ىحن مً اللٕت  10بلى  5في ٌٗش 

ت، بلا٘ت بلى اللٕت الٙشوعُت.  ؤلاهجلحًز

وؤ٠ذ ِلى ؤن ِباسة الخىاوب اللٕىي للمىاد الّلمُت والخٝىُت 

مً هزا الٝاهىن ؤلاواس جخّلٞ ٘ٝي باإلاىاسد الّلمُت  2الىاسدة في اإلاادة 

خ خٝىُت وال ٞ ما حاء في الخىب اإلال٢ُت، وبزل٤ ٘ةن جذَسغ الخاٍس ٘و

والجٕشاُ٘ا والٙلعٙت بلٕت ؤحىبُت ٔحر واسد بخاجا، وظِخم بـذاس  مشاظُم 

 جدذد ١ل هزه اإلاٝخمُاث.
 

  مبقدئ مىظوم  التربي  والتكويً والبحث العلمي :  الثقويالبقب

 (6و5و4و3)املواد  وأهدافهق ووظقئفهق
 

 املىقشة  :

ت ِىذما  4الخَ ؤخذ العادة اإلاخذخلحن ؤن اإلاادة  جخىٛش بلى الهٍى

ٙها، في خحن ؤن الذظخىس  الىوىُت اإلاىخذة اإلاخّذدة اإلا٣ىهاث لم جٝم بخٍّش

ت الىوىُت ٘ٝذ ٜام بخدذًذها.  ِىذما جدذر ًِ الهٍى

، مْ الدعائ٥ ًِ 4 وجم اِخباس ؤن هىاٟ خلىا في ـُأت اإلاادة

 ت، جىمُت البالد ؤم مخىلباث الٝىاُ الخاؿ.ما ًجب بِىائه ألاولٍى

الٜت بما ظبٞ، جم ؤلالحاح ِلى بِىاء ألاظبُٝت لفُأت  ِو

الاظخجابت لحاحاث البالد في الخىمُت ِلى ِباسة لمان مالءمت مىاـٙاث 

جي اإلاىٍىمت مْ مخىلباث ظٛى الؽٕل، هٍشا ألن ألامش ًخّلٞ  ً خٍش ج٣ٍى

 .ٜبل ١ل ش يءبمفلحت وجىمُت البالد 
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وجمذ الذِىة بلى لشوسة الخمُحز بحن معاولُت الذولت ومعاهمت 

ً والبدث الّلمي، و٠زا الخىفُق  ألاظش في بـالح مىٍىمت التربُت والخ٣ٍى

لى بلضامُت معاهمت  ِلى معاولُت الذولت، وبّذ رل٤ معاهمت ألاظش ِو

الجماِاث الترابُت وبيعبت مُّىت، ورل٤ بهذٗ جىلُذ معاولُت ١ل 

ش اإلاىٍىمت الخّلُمُت، مخذخل بذٜت  ىاء بم٣اهُت لخىٍى ولبي ألامىس إِل

 خاـت ؤهىا ؤمام مخىي ِمل ولِغ مجشد ٜاهىن.

وجم الخإ٠ُذ ِلى ؤهمُت جىلُذ مٙهىم اإلاخذخلحن والٙاِلحن 

حن في بواس اإلاادة  جدىاو٥  37مً هزا الٝاهىن ؤلاواس، ِلما ؤن اإلاادة  2التربٍى

ت والٙئاث اإلاهى  ُت ومهً الخذَسغ.٘ٝي ألاوش التربٍى

وبخفىؿ اإلاىسور الثٝافي الىوني، جمذ الذِىة بلى لشوسة 

 حٍّشٚ اإلاىسور الثٝافي الٝىمي وؤلاوعاوي.

وجمذ ؤلاؼاسة بلى ؤن ألامش ًخّلٞ بإهذاٗ مدذدة وبمبادت 

ْ هىاٟ هُى مً الخلي بحن رل٤، بر ًجب جدذًذ اإلابادت  ومشج٢ضاث، بر ٜو

ؤهه ال ًم٢ً الجمْ بحن الثىابذ  لىخذها، خُثلىخذها واإلاشج٢ضاث 

الذظخىسٍت للبالد والخىىس اإلاعخمش للىمىرج البُذأىجي مْ اٜتراح ؤن ًخم 

بواس -ألاهذاٗ لخىلُذ الشئٍا واإلاٝاـذ وؤن ٣ًىن ٜاهىن هٝل اإلاشج٢ضاث بلى 

 مىابٝا للمٝخمُاث الذظخىسٍت.

وجم اٜتراح ؤن ٌؽمل مٙهىم الذولت الجهاث والجماِاث الترابُت 

، ِلما ؤن الذولت حؽمل الجهاث 6ٙادًا ل٣ل ج٢شاس في ـُأت اإلاادة ج

والجماِاث الترابُت، وؤن ًخم الجمْ بحن هُئاث اإلاجخمْ اإلاذوي والٝىاُ 

ً ؤو   في مجا٥ آخش.الخاؿ ظىاء في مجا٥ التربُت والخ٣ٍى

ً وجم الدعائ٥ ًِ معاولُت اإلاجخمْ اإلاذوي وألاظشة  اإلاٝفىد ِو

أث الّامت والخاـت ألاخشي اإلاىفىؿ ِليها لمً اإلاادة بّباسة مخخلٚ الهُ

 ؤلاواس.-مً هزا الٝاهىن  6
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وجم الاظخٙعاس خى٥ بذاًت معاولُت ١ل مخذخل ونهاًتها في بواس 

مْ مالخٍت وحىد حؽدذ ِلى معخىي اإلاعاولُاث وحّذد وجىُى  6اإلاادة 

ا خى٥ ؤلاهٙالث مً اإلاداظبت وحُٕ سبي  بِاإلاخذخلحن، مما ًىشح مّه جخ٘ى

 اإلاعاولُت باإلاداظبت.

ً الجهت  وجم الدعائ٥ ًِ الٙٛش بحن الىاحب وؤلالضامُت ِو

المامىت إللضامُت الخّلُم، خاـت وؤن ألامش ًخّلٞ بالذولت وألاظشة 

واإلاجخمْ اإلاذوي. ٠ما جم الاظخٙعاس خى٥ دوس الٙاِل العُاس ي خاـت وؤهه 

 .ر٠ش دوسه دون  جم الخىٛش بلى الٙاِلحن الاٜخفادي والاحخماعي

وجم الاظخٙعاس بن ١ان هىاٟ ِٝىباث لألظش في خالت ِذم اخترام 

ً ٠ُُٙت ؤحش ؤة بلضامُت الخّلُم باليعبت لألظش  مهامهم إلابذؤ ؤلالضامُت ِو

 الٝاوىت بالبىادي واإلاىاوٞ الجبلُت.

وؤوضح ؤخذ العادة اإلاخذخلحن ؤن هزا الٝاهىن ؤلاواس ظُدذ مً 

له بال ؤهه ظُدل بـذاس اإلاز٠شاث والٝشاساث  م مً جإخش ججًز ت، وبالٔش الىصاٍس

مً ؤلاؼ٣الُاث، ٠ما الاٗ ؤن اإلاذاسط الجماِاجُت حعحر مً خال٥  اِذد

اإلاجخمْ اإلاذوي والجماِاث، بر ؤن هىاٟ جٝاظما بحن ؤدواس الذولت 

 والجماِاث الترابُت في هزا العُاٛ.

ـالح وجم اِخباس ؤهه ال ًم٢ً ؤن ًخدمل ١ا٘ت اإلاخذخلحن في ب

اإلاىٍىمت الخّلُمُت هٙغ الٝذس مً اإلاعاولُت اإلاؽتر٠ت، هٍشا ألن اإلاجخمْ 

حر  اإلاذوي ال ًم٢ً ؤن ًدل مدل الذولت، ٠ما جمذ الذِىة بلى لشوسة ج٘ى

ت الخّلُم خاـت بالبىادي.  الذولت مٝىماث وآلُاث بحباٍس

 الجواب :

مً الذظخىس والزي ًىق ِلى ؤهه:  31ر٠ش بمٝخمُاث الٙفل 

ل الذولت واإلااظعاث الّمىمُت والجماِاث الترابُت ِلى حّبئت ١ل حّم"

الىظاثل اإلاخاخت لخِعحر اظباب اظخٙادة اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن ِلى ٜذم 
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اإلاعاواة مً الحٞ في الحفى٥ ِلى حّلُم ِفشي مِعش للىلىج وري 

ظاس ي خٞ "الخّلُم ألا  : نؤوالزي ًٝش  32، وبما حاء في الٙفل "حىدة

 ظشة والذولت"حب ِلى ألا للىٙل ووا

شث الؽشوه  شح ؤهه ال ًم٢ً بهضا٥ ؤلالضامُت بال برا ج٘ى ـو

ت لزل٤.  المشوٍس

وؤبشص اهه ال ًم٢ً الحذًث ًِ ؤلالضامُت في بواس الخّلُم ألاولي بال 

حر الؽشوه ر٠ش و  2027بّذ الخّمُم والزي ظِخم في ؤ٘ٞ  مً خال٥ ج٘ى

ت والاظخٙادة مً بشامج الذِم، ٠م ا ًجب ؤن حعاهم ألاظش في المشوٍس

معاِذة الذولت لخدُٝٞ بلضامُت الخّلُم في بواس الخّبئت الاحخماُِت 

 واإلاجخمُّت والاهخشاه الٙاِل لألظش في جمذسط ؤبىائهم.

 15و14و13و12الٙفى٥ وخى٥ مىلُى اإلاجخمْ اإلاذوي، ؤ٠ذ ؤن 

ب ىي ـالخُاث ٠ثحرة للمجخمْ اإلاذوي، بر ؤن ألامش ٌعخىحمً الذظخىس حّ

حّبئت مجخمُّت لإلهخشاه في هزه اإلاىٍىمت، ِلما ؤن اإلاجخمْ اإلاذوي ٌؽخٕل 

لى ظبُل اإلاثا٥ : اإلاذاسط الجماِاجُت، مدى الامُت،  في ِذة ؤوساػ ِو

وؤوساػ ؤخشي بخّاون وبخيعُٞ مْ وصاسة التربُت الىوىُت  ،م ألاوليُالخّل

ً اإلانهي والخّلُم الّالي والبدث الّلمي.  والخ٣ٍى
 

 الثقلث : مكوهقت مىظوم  التربي  والتكويً والبحث العلمي  البقب

 (18إلى  7وهيكلتهق )املواد مً 

 املىقشة  :

ً اإلانهي الجم اِخباس ؤن بسظاء  شوابي بحن الخّلُم اإلاذسس ي والخ٣ٍى

بحشاء حُذ ٜذ ًٙخذ اإلاجا٥ لّذة جخففاث ؤخشي  8الىاسدة في اإلاادة 

 ١اإلاجا٥ الٙالحي ِلى ظبُل اإلاثا٥.

مذ الذِىة بلى لشوسة مشاٜبت الخّلُم الّخُٞ اإلاىفىؿ ِلُه وج

. 9في اإلاادة  ُى في مؽ٣ل الخىٗش  مشاٜبت دُٜٝت ختى ال ًخم الٜى
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والتي جىق ِلى ؤهه : " حّمل الح٣ىمت مْ :  11وبقليسب  للمقدة 

جم ؤلالحاح ِلى بٜشاس ؤلالضامُت  ،مجالغ الجهاث، ١لما اٜخض ى ألامش رل٤"

ً اإلانهي ألن رل٤ مً في الاهخشاه الٙ ّلي للجهاث في مىٍىمت الخ٣ٍى

 الاخخفاؿ الزاحي للجهاث ولِغ ١لما اٜخض ى ألامش رل٤.

: ٘ٝذ جم الخإ٠ُذ ِلى  13ؤما بخفىؿ الٙٝشة الثاهُت مً اإلاادة 

لشوسة ِذم جدذًذ مذة ؤسبْ ظىىاث في التزام اإلااظعاث بل ًيبغي جٟش 

حر الحاحُاث مً ألاوش  ت اإلااهلت.آلاحل مّٝى٥ لخ٘ى ت وؤلاداٍس  التربٍى

وجمذ اإلاىالبت بمشوسة بِادة الفُأت اإلاشجبىت باظخدماس البّذ 

ىاث  اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة  و٠زا بِادة  10الجهىي في هىذظت الخ٣ٍى

 الخ٢ٙحر في ؤبّاد هزا الخّذًل.

با لذوس اإلا٢خب ِو الخَ بّن العادة اإلاخذخلحن ؤن هىاٟ حُٕ

ً اإلانه اء الاحخماُِحن لمً اإلاادة الىوني للخ٣ٍى ِلما ؤن  11ي والٜٙش

ش ِلى جمثُلُت الىٝاباث، بر جمذ الذِىة بلى بِادة  مجالغ الجهاث ال جخ٘ى

 الىٍش في الخمثُلُت الىاسدة في بواس هزه اإلاادة.

مً هزا اإلاؽشوُ  14وبخفىؿ الٙٝشة ألاخحرة مً اإلاادة 

ً اإلاعخمش، جم اِخباس  اواإلاخّلٝت بةلضام ً اإلاعخمش خٞ للٙشد الخ٣ٍى ان الخ٣ٍى

ؤن جٙشك ِلى اإلااظعاث وبالخالي جىحذ  ًجبلِغ بلضاما ِلُه. بل 

ً اإلاعخمش.  لبابُت خى٥ مٙهىم الضامُت الخ٣ٍى

جمذ الذِىة بلى سبي الخّلُم الابخذاجي  : 8وبخصوص املقدة 

ذادي مْ ؤلاؼاسة بلى ِذم وحىد مشاٜبت ِلى  بالثاهىي ولِغ ٘ٝي باإِل

 ّلُم الّخُٞ.معخىي الخ

٘ٝذ جم الدعائ٥ ًِ مذي بلضامُت سؤي  : 12أمق عً املقدة 

ً والبدث الّلمي ؤزىاء ُٜام الح٣ىمت بةِذاد  لى للتربُت والخ٣ٍى اإلاجلغ ألِا

 اإلاخىي هزا.
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و جم الاظخٙعاس خى٥ ٠ُُٙت معاهمت الٝىاُ الخاؿ في حّمُم  

 . الخّلُم باليعبت للٙئاث اإلاّىصة و ًِ آلالُاث اإلاّخمذة

واإلاخّلٞ بخدذًذ  14وجم الدعائ٥ خى٥ البىذ الىاسد في اإلاادة 

وبن ١ان هزا  ،ومشاحّت سظىم الدسجُل والذساظت والخإمحن والخذماث

ُت مْ الخإ٠ُذ ِلى لشوسة خلٞ  ؤلاحشاء ظيهم ؤًما اإلاذاسط الخفـى

 الاخترام واإلاعاواة في بواس الخّلُم الّمىمي.

ً م٣ىهاث مىٍوجمذ ؤلاؼاسة بلى ؤن  بحشاء مهم ىمت التربُت والخ٣ٍى

لخىخُذها وختى ال ٣ًىن هىاٟ اخخال٘اث ِلى معخىي الخّلُم الّخُٞ 

باِخباس الخىُى اإلاىحىد في اإلإشب ال ًىحذ في دولت ؤخشي بلا٘ت برا ٠ىا 

ام بذوسه في ؤما٠ً  هخدذر ًِ الترار الالمادي، ٘هزا جشار ال مادي ٜو

حٕىُت الخّلُم في ِذة ِلى م الّخُٞ الخّلُ ِملٜشوٍت وحبلُت وبىادي، و 

اٗ والؽاون ؤلاظالمُت.  مىاوٞ جدذ بؼشاٗ وصاسة ألاٜو

ولىخَ ؤن هىاٟ هٝفا ِلى معخىي الخإوحر ِلما ؤن الخإوحر  

ما ًيبغي ؤن ًخدذر في اججاه الُمحن ؤو الِعاس. ٠ًدذ مً الخىٗش ظىاء 

ظىاء حّلٞ  ٜاهىن ؤلاواس ًِ جىخُذ اإلاىٍىمت الخّلُمُت بىٍشة اًجابُت

ُل ؤو الّمىمي .بألامش   الخّلُم الّخُٞ ؤو ألـا

: جم الاظخٙعاس بن  7وبخفىؿ ١لمت الىٍامي الىاسدة في اإلاادة 

ً ؤم ِلى الٝىاُ، بر جم اٜتراح في هزا العُاٛ  ١اهذ حّىد ِلى الخ٣ٍى

 ً الفُأت الخالُت : "ًمم الٝىاُ الىٍامي للتربُت والخّلُم والخ٣ٍى

س ي" ٠ما جم اٜتراح الا٘ت الخّلُم اإلاذسس ي الّمىمي لمً الخّلُم  اإلاذس 

 .هزه اإلاادة

و جم اٜتراح خزٗ ِباسة ِىذ الاٜخماء اإلاىفىؿ ِليها في بواس 

 14و جدذًذ ومشاحّت سظىم الدسجُل والذساظت الىاسدة في اإلاادة 11اإلاادة 

ٞ مّاًحر و٠زا جدذًذ ولِغ حصجُْ البدث الّلمي بر ٜذ ، 16في اإلاادة  ٘و

ْ مً اإلاحزاهُت الّامت دون اظخٙادة البدث الّلمي ً بلا٘ت بلى و خم ال٘ش
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اِخباس ؤن اله٣ُلت وبٜامت الجعىس   ِلى 17لشوسة بِادة ـُأت اإلاادة 

 بحشاءاث ٔحر واضحت اإلاّالم.

ا  ً اإلاعخمش ظخخلٞ خٌٍى ت الخ٣ٍى و جمذ ؤلاؼاسة بلى ؤن بحباٍس

ً لبّن ألاشخاؿ في الترقي وظخدذر معاظا بدٝٛى  يعاء لالخ٣ٍى

ىاث  اوبالخالي ظُترجب ًِ رل٤ لشب، وسحا٥ الخّلُم واهخٝاثُت للخ٣ٍى

للحٝٛى اإلا٢دعبت لشحا٥ ووعاء الخّلُم مما ًدذر مّه بؼ٣االث ٠بري ِلى 

 معخىي الخىبُٞ والخُّٙل.

هفىؿ جىٍُمُت في بواس باب واخذ بر جم  8ولىخَ ؤن هىاٟ 

مام مخىي ِمل ؤهىا مما ًىحي ؤ ،بٔشاٛ ٜاهىن الاواس بالىفىؿ الخىٍُمُت

 ولِغ ٜاهىن، مما ظخدعْ مّه الٙىاٛس التي ٢ًشظها هزا الٝاهىن ؤلاواس.

واِخبر ؤخذ العادة اإلاخذخلحن ؤن هىاٟ ُٔابا لالوسجام لمً 

الشئٍت الح٣ىمُت، بر ؤن الخّلُم الّخُٞ ًجب ؤن ٣ًىن جابّا لىصاسة التربُت 

اٗ والؽاون ذ  9ما ؤن اإلاادة ٠ؤلاظالمُت.   الىوىُت ولِغ لىصاسة ألاٜو جىٜش

ُل.جبلى الخّلُم الّخُٞ ولم   خدذر ًِ الخّلُم ألـا

ن هىاٟ مذاسط في الٝىاُ ور٠شث بخذي العُذاث اإلاخذخالث ؤ

ش ِلى ؤي ش يء ٔحر ؤنها  الخاؿ مّخمذة ومذاسط مّتٗر بها ومذاسط ال جخ٘ى

 ي جشخُق.حعخٝىب الىلبت للذساظت ، داُِت الىصاسة بلى ِذم مىدها أل 

 الجواب :

لي اؤبان ؤهىاُ اإلااظعاث الخاـت اإلاىحىدة في بواس الخّلُم الّ

والتي جخمثل في آلاحي : اإلاشخق لها ، اإلاّخمذة ، و اإلاّتٗر بها مً وٗش 

 الذولت.

ش ِلى  املرخص لهق : - هي اإلااظعاث التي ولبذ جشخُق وال جخ٘ى

ً مّخمذ لدسجُل الىلبت وبالخالي ٘ال ًجب ؤي  ش ِلى ولبت.ج٣ٍى  ؤن جخ٘ى



12 

 

جخممً معال٤ اِخماد مً وٗش و١الت التي هي  املعتمدة : -

 جُُٝم الخّلُم الّالي.

هي ماظعاث جمىذ ؼهادة  املعترف بهق مً طرف الدول  : -

ىحذ في هزا ؤلاواس د٘تر  حّاد٥ الؽىاهذ اإلامىىخت مً وٗش الذولت ٍو

 لخدمالث.ل

ُّت ظوؤؼاس بلى وحىد  لها حؽمل جشظاهت ٜاهىهُت حؽَش  6ِخم ججًز

ا  80مشظىما و 79ٜىاهحن و  3التي ظِخم جُّٙلها في ٌٗش و ٜشاسا وصاٍس

 ظىىاث.

ُل والخّلُم الّخُٞ، ؤبان ؤن  وبخفىؿ مىلُى الخّلُم ألـا

ُل هى حّلُم ِادي في اإلاذسظت اإلإشبُت جدذ ظلىت وصاسة  الخّلُم ألـا

ْ الّشك التربىي  التربُت الىوىُت، ُ٘ه حاهب مذوي مخىىس في بواس جىَى

للمذسظت اإلإشبُت، ؤما الخّلُم الّخُٞ ٘حرجبي بدَٙ الٝشآن واإلاثل وهى 

ععى بلى الخدعِغ بالُٝم ؤلاظالمُت. اثُت مً الخىٗش والاهدشاٗ َو  آلُت ٜو

شح ؤن اإلاادة  جىق ِلى جضوٍذ اإلاجخمْ بال٢ٙاءاث والىخب  3ـو

جي اإلاجلغ الّلمي الزي ًترؤظه ؤمحر اإلا امىحن وهى المامً مً الّلماء خٍش

ً اإلاشؼذاث  ىاث، ٠ما ؤن اإلإشب ًمخاص بةؼّاُ دولي لخ٣ٍى لجمُْ الخ٣ٍى

 واإلاشؼذًً وألاثمت، مما ظِعاهم في الابخّاد ًِ الخىٗش والاهدشاٗ.

ت حاءث في خاسوت  ً وماهالث الجهٍى ُاث الخ٣ٍى ور٠ش ؤن خفـى

ٞ اإلاٝذمت ؤمام ؤهٍاس ـاخب الجاللت والتي ًجب ؤن جإخز بّحن  الىٍش

ً خباس الىاٜاث واإلااهالث ل٣ل حهت ومىىٝت ِلى خذة، ألن الخ٣ٍى ًجب  الِا

ت واإلاجالُت وؤن ج٣ىن هىاٟ  ؤن ٣ًىن له ؤزش مباؼش ِلى الخىمُت الجهٍى

اظخجابت للىلب الاٜخفادي والاحخماعي، ٠ما ظِخم اِخماد  هٍام ما بّذ 

، بلا٘ت بلى العى لفىاعي اإلاجا٥ ات العادظت ابخذاجي ُ٘ه ِذة خٗش

ظِخم الاخخُاس خعب مُىالث اإلاخّلمحن وظِخم معخٝبال خلٞ بر والٙالحي 

ً في اإلاجا٥ الٙالحي.  مّهذ للخ٣ٍى
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مً ٜاهىن ؤلاواس ججُب ِلى ِذد مً ألامىس  14واِخبر ؤن اإلاادة 

ت، ٠ما ِملذ ِلى جٝىُنها، بر ؤن  باليعبت للٝىاُ الخاؿ واإلاىٍىمت التربٍى

عاولُت الذولت، والخّلُم الخاؿ هى امخذاد الخّلُم خذمت ِمىمُت مً م

ً. ٠ما جم مىذ  ْ الّشك التربىي والجهىي والخ٣ٍى للخّلُم الّام وجىَى

خ وؽش هزا الٝاهىن  4الٝاثمحن مذة  بواس. ٠ما ؤن الؽشه -ظىىاث مً جاٍس

ظىىاث ًخق  4اإلاٙشوك ِلى اإلااظعاث التي ظخٙخذ ؤبىابها في ٌل 

حر ألاوش.  الترخُق وج٘ى
 

  الولوج إلى مىظوم  التربي  والتكويً والبحث العلمي :  الرابعالبقب

 (26إلى  19مً  )املواد وآليقت الاستفقدة مً خدمقتهق

 املىقشة  :

جم اِخباس ؤن الهذٗ مً اإلاذسظت الجماُِت هى حمْ اإلاخّلمحن 

ُاث  للذساظت والّمل ِلى لشوسة حّمُٞ هزه اإلاذاسط وحمْ ١ا٘ت الِٙش

 الٝشوي في بواس هزه اإلاذسظت. اإلاخىاحذة في الّالم

ًِ العبب وساء الخىفُق ِلى  21وجم الدعائ٥ في بواس اإلاادة 

ٜشوك جٙمُلُت للذساظت والتي لها آزاس مالُت برا ١اهذ هىاٟ مجاهُت 

 إلاخابّت الذساظت.

وجم اٜتراح اِخماد مّالج هٙس ي في اإلااظعاث الخّلُمُت، ٠ما 

ظىىاث في  4جخدذر ًِ  19ادة لىخَ وحىد اخخالٗ في آلاحا٥ بر ؤن اإلا

 ظىىاث. 3جىق ِلى  8خحن ؤن اإلاادة 

ً الىاسدة في اإلاادة  ت الؽش١اء آلاخٍش مً  22وجم الدعائ٥ ًِ هٍى

ض الٙماءاث اإلاالثمت للخمذسط  ً اإلاٝفىد بخٍّض هزا الٝاهىن بواس، ِو

 .20ِليها في اإلاادة اإلاىفىؿ 

بن ١ان الهذٗ هى جٝلُق  23وجم الاظخٙعاس في بواس اإلاادة 

 اليعبت الّامت لألمُت ؤم الٝماء ِليها.
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ال خاحت ل٢خابتها لمً  26وجم اِخباس ؤن الٙٝشة ألاخحرة مً اإلاادة 

هزا اإلاؽشوُ الٝاهىن ؤلاواس واإلاشجبىت بّشك اإلاُثاٛ اإلاز١ىس ِلى اإلاجلغ 

ً والبدث ا لى للتربُت والخ٣ٍى  لّلمي إلبذاء الشؤي بؽإهه.ألِا

وجم الخإ٠ُذ ِلى ؤهمُت حّمُم اإلاىذ الجامُّت ولِغ خفشها في 

ل  ألاظش في ولُّت هؽت، ختى ال ًبٝى اإلاخّلمحن في خاحت ماظت لخمٍى

 دساظتهم مً وٗش ألاهل.

 الجواب :

ؤبان ؤن اإلاذاسط الجماِاجُت ججشبت خمُذة م٢ىذ مً جٝلُق 

ب اإلاذسظت وال ُاث وجٍٝش ى٥ بلى الِٙش  140خمذسط في الٝشي والُىم جم الـى

ى٥ بلى  2019بلى  2009مذسظت مىز  مذسظت  150وجم بشمجذ الـى

ْ مً وزحرة هزا الىُى بو  2021حماِاجُت بلى ظىت  ؽ٣ل ظىىي بهذٗ ال٘ش

 مً اإلاذاسط.

وؤ٘اد ؤهه جم الُٝام ببرهامج ووني للتربُت الذامجت بر جم الاهخٝا٥ 

ا مً الخمُحز بحن ألاوٙا٥ بلى اإلاذسظت مً الٝعم الذامج الزي ١ ان ًخلٞ هِى

 ختى ٣ًىن بواسا مشحُّا لهزه الٙئت.الذامجت 

اٜت ؤو ولُّت خاـت، ر٠ش ؤن هىاٟ بِاٜت  وباليعبت إلاىلُى ؤلِا

رهىُت وبِاٜت حعذًت والىشاباث الخّلم جذخل في ولُّت بِاٜت 

ٙاث مهمت بال ؤن مٝخمُا ث هزا الحاحُاث الخاـت بر ٜذ ج٣ىن حٍّش

ٙاث. ذ بلى مخخلٚ الٙئاث والخٍّش  الٝاهىن بواس ٜذ جىٜش

وؤبشص ؤن الذِم اإلاادي الاحخماعي والىٙس ي ١لها مُّٝاث ظىظُى 

اٜخفادًت جترجب ِليها آزاس هٙعُت ٠بحرة لزل٤ ٘ةن الجاهب الاٜخفادي 

 ظش اإلاّىصة ولِعذ اإلاِعىسة.واإلاُّٝاث الاحخماُِت جم سبىها مباؼشة باأل 

ظخدٝاٛ الاحخماعي ومشظىم اإلاىذ بحن ؤن العل٤ وبخفىؿ الا 

ألاو٥ ًخّلٞ باالظخدٝاٛ الاحخماعي اإلادن، ؤما اإلاعخىي الثاوي يهم 



15 

 

الاظخدٝاٛ الاحخماعي والخمحز، في خحن ؤن اإلاعخىي الثالث ًشجبي بما هى 

 مّشفي ختى ًخم الخّمُم ببّن ألاٜالُم التي حِّؾ الهؽاؼت الاحخماُِت.

  إلى  27ملىقهج والبرامج والتكويىقت )املواد مً ا:  الخقمسالبقب

35) 
 

 املىقشة  :

جمذ ؤلاؼاسة بلى ٠ثرة اإلاخذخلحن باليعبت للبرامج واإلاىاهج 

ىاث، الص يء الزي ًىشح مّه حعائالث خى٥ العلىاث اإلاخخفت، ٠ما  والخ٣ٍى

 ،  ،اسة الح٣ىمتزاسة ًخم الخىفُق ِلى الذولت وزؤن اإلاعاولُاث جدىُى

اث الّمل بلا٘ت بلى  وحىد اللجان الذاثمت واللجىت الىوىُت ومجمِى

ذ الىوني، وبالخالي ٘ةن حّذد  اإلاخخفت والهُئت الىوىُت اإلاعخٝلت واإلاـش

الح ؤمام ٠ثرة  ها ٜذ ًىشح مّه جدذًذ اإلاعاولُاث ولُاُ ؤلـا الهُأث وجىِى

 اإلاخذخلحن.

ً و٠زا ِ 32وجم الدعائ٥ ًِ مٙهىم ؤوش الخذَسغ الىاسد في اإلاادة 

ً اإلاٝفىد باإلاىٍماث اإلاهىُت.  الضمً اإلاذسس ي ِو

 الجواب :

ؤوضح ؤن البرامج واإلاىاهج مٝاسبت حذًذة وهىاٟ لجىت ووىُت 

ً اإلانهي  ت ِمل لمً ٜىاُ التربُت الىوىُت والخ٣ٍى داثمت لها مجمِى

والخّلُم الّالي جمم خبراء مؽهىد لهم بالخبرة وال٢ٙاءة، ًٝىمىن بةِذاد 

 مخه ِبر ٠خب مذسظُت وؤدواث بُذأىحُت ؤخشي.اإلانهاج ًخم جشح

وباليعبت للى١الت الىوىُت لخُُٝم الخّلُم الّالي هي التي جخ٣لٚ 

خماد ًخم مً وٗش اللجىت الىوىُت لخيعُٞ  ىاث، ٠ما ؤن الِا بخُُٝم الخ٣ٍى

الخّلُم الّالي وجخىلى ولْ ألاظغ واإلاشاحْ ود٘تر الخدمالث ٠ما جٝىم بّمل 

 الخُُٝمُت للبرامج واإلاىاهج. جإوحري وبالّملُت
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شح ؤن الذولت تهخم بالجاهب الاظتراجُجي، ؤما الح٣ىمت ٘ترجبي  ـو

باإلاعإلت الخىُٙزًت وبالخالي ٘ةن اإلاداظبت جشجبي بالح٣ىمت والتي جماسط 

 العلىت الخىُٙزًت ل٣ا٘ت البرامج.

الح  ل ؤلـا ؤما بخفىؿ لجىت الخيعُٞ، ٘ٝذ ؤزاس ؤنها حععى بلى ججًز

اظت الح٣ىمت وجخممً ِذدا مً الٝىاِاث اإلاهخمت بالؽإن التربىي جدذ سث

 والخّلُمي.

  (39إلى  36مً  )املواد املوارد البةري :  السقدسالبقب 

 املىقشة  :

ً ِلى ؤن بـالح  ؤحمّذ مذاخالث العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

ت وجإهُل ها، اإلاىٍىمت الخّلُمُت ال ًخإحى بال ِبر الاهخمام باإلاىاسد البؽٍش

ذ  ت ليعاء وسحا٥ الخّلُم بُٕت ججٍى وخلٞ جدٙحزاث مادًت ومّىٍى

الخذماث الخّلُمُت في اإلاذسظت الّمىمُت للحُلىلت دون هضوخهم بلى 

ُت وبخذار مفالح والذولت وبِادة ت ُ٘ما بحن ألاظخار اإلاذاسط الخفـى

خباس إلا٣اهخه الاحخماُِت داخل اإلاجخمْ.  الِا

ىاث في مخخلٚ اإلاجاالث خثذ اإلاذاخالث ِلى لشوسة بخذ ار ج٣ٍى

ً اإلاعخمش ِلى ؤسك الىاْٜ الزي  وخاـت في مجا٥ اللٕاث وجُّٙل الخ٣ٍى

 ٌّذ ـىسٍا في الٕالب.

 ٌّذ هخاجبِادة الىٍش في مٙهىم "الشؤظما٥ البؽشي" الزي 

ً الشؤظمالُت اإلاخىخؽت  ولشوسة ٠ما حاء ِلى لعان ؤخذ العادة اإلاعدؽاٍس

ت في هزا الٝاهىن ؤلاواس وبًالء الّىاًت الالصمت بها و٠زا  ؤوعىت ألاوش التربٍى

ن مفىلح اإلاىاسد  بسحاُ الثٝت في اإلاذسظت الّمىمُت، وبالخالي حٍّى

ت. ت وؤلاداٍس ت باألوش التربٍى  البؽٍش
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خباس  لإلواس التربىي حُِٕب هزا الباب لّذة مفىلحاث حُّذ الِا

إن هزا الٝاهىن ؤلاواس ب ١اإلاذسط مثال ؤو اإلاّلم ؤو ألاظخار، وهي بؼاسة جُٙذ

ُٚ بالّٝذة ٠معخخذمحن في   خاؿ.الٝىاُ الًخجه هدى الخٌى

، يلخّاٜذااسث بخذي اإلاذاخالث بلى اإلاُثاٛ ؼؤ:  36املقدة 

ً والبدث الزي ًىلْ مً ٜبل العلىت  ألخالُٜاث مهً التربُت والخ٣ٍى

الح٣ىمُت خعب مىىٛى هزه اإلاادة، بدُث ًجب ؤن ٣ًىن رل٤ بؽشا٠ت 

 إلاّىُحن باألمش.مْ ا

ب ؤملخه ؼشوه ـىذٛو البى٤ الذولي ولِغ ؤخضاب مُّىت.  الخٍّش

وشخذ حعائالث بخفىؿ ما وسد في الٙٝشة الثاهُت مً  : 37املقدة 

اثٚ  هزه اإلاادة، وخاـت ُ٘ما ًخّلٞ بةِذاد الذالثل اإلاشحُّت للٌى

ها وال٢ٙاءاث اإلاعدىذة بمبادت اإلاشوهت والٝابلُت للخ٢ُٚ، ما اإلاٝفىد ب

ُتها. ً لها خفـى  خفىـا وؤن مهً التربُت والخ٣ٍى

جمذ اإلاىالبت بخدذًذ اإلاىٍماث اإلاهىُت اإلاّىُت الىاسدة في الٙٝشة 

الث التي ًجب  الثالثت مً هٙغ اإلاادة والتي ٌعخٙاد منها الّذًذ مً الخإٍو

 جىلُدها بذٜت.

ُٙاث  : 38املقدة  ؤلاؼاسة بلى ؤن هزه اإلاادة حاءث للحعم في الخٌى

ُٙاث ِبر الخّاٜذ  ىاث ماهلت لىلىج الخٌى ً ِبر ج٣ٍى بمهً التربُت والخ٣ٍى

ُٙاث اإلاباؼشة.  والٝىْ مْ الخٌى

ً اإلاعخمش والجهت  : 39املقدة  ُٔاب جدذًذ إلاعإلت بلضامُت الخ٣ٍى

ت ظىاء في الٝىاُ الّام ؤو الٝىاُ  شه للمىاسد البؽٍش التي ًجب ؤن ج٘ى

 الخاؿ.

اإلاخّلٝت  39شة ألاخحرة مً اإلاادة بِادة الىٍش في ـُأت الٙٝ

ً اإلاعخمش التي حاءث  بمثابت جىـُت لجّله بلضامُا، في خحن ًجب بالخ٣ٍى
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الخىفُق بذاًت ِلى بلضامُخه، ؤما ُ٘ما ًخّلٞ بجّله ١ىظُلت للترقي 

ْ الىبُعي لها. 37ُ٘جب بلحاٜه باإلاادة   باِخباسها اإلاٜى

 حواب السيد الوزير :

ؤلاواس حاء ٠ترحمت للشئٍت الاظتراجُجُت ؤوضح بإن هزا الٝاهىن 

2015/2030   ً لى للتربُت والخ٣ٍى والتي جمذ بلىستها مً لذن اإلاجلغ ألِا

ؼاس٠ذ ٘يها ٠زل٤ الىٝاباث وؤِماء اإلاجلغ اإلا٣ىن مً ِذة ٘اِلحن  خُث

في اإلاجا٥ الخّلُمي ٠مذساء ومٙدص ي اإلااظعاث الخّلُمُت وألاظاجزة 

اتهم الخّلُمُ ت، وبّذ بخشاج هزه الشئٍت الاظتراجُجُت بمخخلٚ معخٍى

حن في حمُْ الجهاث بدُث جممىذ ِذة  بةؼشاٟ ١ا٘ت الٙاِلحن التربٍى

خباس في هزا الىق الٝاهىوي. ُاث جم ألاخز بها بّحن الِا  جـى

وبخفىؿ بمالءاث ـىذٛو البى٤ الذولي خى٥ الخّلُم الىاسدة في 

ً العُذ الىصٍش رل٤ ٘ٝذ ٘ىذ  ،مذاخالث العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

ًخلمغ هزا ألامش في الىاْٜ نهاثُا، ألامش باِخباسه معاوال خ٣ىمُا، بدُث ال 

ُْ ِلى ِٝىد  ةبدُث ؤِلً بإهه خال٥ الخمعت ِؽش  ًىم اإلاالُت جم الخٜى

ْ مخففت  5مْ البى٤ الذولي بُٝمت  ملُاس دسهم لخدُٝٞ زالزت مؽاَس

ً ألاظاجزة  خ٣امت ؤ١ادًمُاث التربُت ُٞ وجدٝلخّمُم الخّلُم ألاولي وج٣ٍى

ً، ؤما بخفىؿ الؽشوه اإلاشجبىت بخل٤ الّٝىد ٘هي مشجبىت  والخ٣ٍى

ً اإلاعخمش والتي جم  ً ؤظاس ي وبشامج الخ٣ٍى ً ِذد مً ألاظاجزة ٠خ٣ٍى بخ٣ٍى

لم ًٙشك ـىذٛو الىٝذ الذولي ؤًت ، خُث بِذادها مً لذن الىصاسة

ٝت الاؼخٕا٥ ؤو ٔح رها، ممُٙا بإهه الُىم ؼشوه جخّلٞ باللٕاث ؤو بىٍش

البى٤ ؤلاظالمي، البى٤ الذولي، )هىاٟ مفذاُٜت حّامل الذولت مْ ؼش١ائها 

وجدذي ألالُٙت(، ما٠ذا بإهه مىز جىلُه سثاظت  USDالبى٤ ألاوسوبي، 

ً ألاحاهب ِبروا مشاسا ًِ اظخّذادهم للخّاون في  الىصاسة ٘ةن اإلاعدثمٍش

خُىي وهى بمثابت  م ألهه ٜىاُهزا اإلاجا٥ والاظدثماس في ٜىاُ الخّلُ

البى٤ الذولي ؤبذي اظخّذاده ماخشا للعُذ وصٍش معخٝبل اإلإشب، ٠ما ؤن 
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ً  15بُٝمت  ااإلاالُت إلاىده ٜشل ؤلٚ دوالس بؽشوه جٙمُلُت باليعبت للخ٣ٍى

ً ألا  خاحت وهزا ألامش ٌّذ بحشاء مهما و  ،ظاس ي لألظخاراإلاعخمش والخ٣ٍى

خباس للٙاِل التربىي باِخباسه الش٠حزة  بمثابت ؤظاظُت باليعبت له وهى  سد الِا

ت ووظاثل الٙماءاث ألاظاظُت للمذسظت الّمىمُت بٕن الىٍش ًِ  التربٍى

خمخْ  الّمل، بدُث ًجب جإهُل ؤظخار ٠ٙئ ًخدلى بشوح اإلاعاولُت ٍو

ومً زم ٘الىصاسة لذيها ٜىاِت  ،باإلابادت والُٝم ٌّىي مشدودًت راث حىدة

اث ساسخت بإن ألاظخار مً تراٗ بمجهىداجه  ، مما ًٝخض يؤولى ألاولٍى الِا

ً اإلاعخمش  اإلابزولت مْ لشوسة جدٙحزه مادًا ومىا٠بخه، ممُٙا بإن الخ٣ٍى

ٔحر ؤن الىصاسة ؤضحذ الُىم ؤًام،  5ظابٝا ١ان ًخم خاسج الٝعم إلاذة 

ٞ همىرج حذًذ حؽخٕل  ، بدُث ًخم بحشاء بؽشا٠ت مْ البى٤ الذولي ٘و

ً اإلاعخمش دا ت، وفي بواس ألاوؽىت الٙفلُت  خلالخ٣ٍى ألاٜعام التربٍى

لٚ ؤظخار ٌعخُٙذون مً هزا الىُى ؤ 250ؤن  برمىاصاة مْ حّلم الخالمُز، 

ً، ؤما باليعبت للمٙدؽحن  لً جىدفش مهامهم في ِملُت ٘مً الخ٣ٍى

بّملُت الخإوحر ؤًما وظِخم بهجاصه ِلى ؤسك  ىن الخٙخِؾ ٘ٝي بل ظُٝىم

 ـالح اإلايؽىد.الىاْٜ بُٕت جدُٝٞ ؤلا 

ً ألا  ؤوضح العُذ الىصٍش بإهه جم رل٤ ظاس ي، ٘ٝذ وباليعبت للخ٣ٍى

ً بّذ بوالٛ بشهامج ووني مْ سثِغ الح٣ىمت  2018في ظىت  ؤلٚ  20لخ٣ٍى

ِلىم التربُت في ورل٤ باليعبت لخخففاث ؤلاحاصة  2030ؤظخار في ؤ٘ٞ 

ً إلاذةعىت ؤولى ٠ ت للتربُت ظيخحن في اإلاشا٠ض  بلا٘ت بلى بحشاء ج٣ٍى الجهٍى

 ،ً ً الزًًوالخ٣ٍى ظُلجىن  ورل٤ بُٕت الحفى٥ ِلى ؤ٘مل اإلاجاٍص

 الخّلُم.

ت في مجا٥ الخّلُم، ٘ٝذ ـشح بإهه جمذ  ت وبخفىؿ الٙئٍى حعٍى

 ت٠اؽش بملٙاث في ٌٗش ِام وهفٚ والىصاسة معخمشة في ِملها، ورل٤  6

با ذمْ الؽش١اء الاحخماُِحن وبؽ٣ل ؤظبىعي جٍٝش ؤوساػ ٘خذ ِذة  ، ٜو

بٕن الىٍش ًِ ؤلا٠شاهاث، مؽحرا بلى الحىاس اإلاش٠ضي الزي جم مً خالله 



20 

 

ذ محزاهُت بُٝمت  لخمىذ مً خاللها  2019ملُاس وهفٚ خال٥ ظىت  6ـس

 900ملُاس و 2بُٝمت مالُت جٝذس ب 2020ظىت خال٥ و  ،دسهمملُىن  200

 15 ٠خلت ألاحىس ُٜمت مالُت جىاهضظدخطح في  2021ظىت في ملُىن دسهم و

ىه  ملُاس وهى مبلٖ مهم ال ًجب جبخِعه، وبالخالي ٘ةن جإهُل ألاظخار وج٣ٍى

ا في اإلاىاوٞ الىاثُت  ً اإلاعخمش وجدٙحزه مادًا وخفـى ٞ بشامج الخ٣ٍى ٘و

العُذ ، ؤما باليعبت للع٢ً ٘ٝذ ؤدلى ماوشة ٜاهىهُا مدذدة بذٜت و

ُاث ٌؽخٕلىن في االزًً همارج خُت لبّن ألاظاجزة الىصٍش بةِىاء  لِٙش

اسة لبّمها ٘ىحذهم باإلاىاوٞ الىاثُت  ًبِخىن في اإلاعاحذ خُث ٜام بٍض

وحّله مً هزا ألامش  ٢ً بخل٤ اإلاىاوٞ، مما حّله معخاءهٍشا لٝلت الع

 خلى٥ واُّٜت مْ الجماِاث اإلادلُت لحل هزا ؤلاؼ٣ا٥.ًِ ًبدث ّ٘لُا 

ً ألاظاس ي، ٘ٝذ ؤ٠ذ بإن اإلإشب ًىحذ به وبخف ت الخ٣ٍى ىؿ جٍٝى

ش ِلى مذاسط ِلُا لّلىم التربُت وظخت  حامّاث ِمىمُت  6حامّاث جخ٘ى

مذاسط  6 بخذار جىّذم ٘يها هزه اإلاذاسط، بدُث جم بمٝخض ى مشظىم

ً خال٥ هزه العىت،  وظِخم في مىذ لها مىاـب مالُت، ِلُا للتربُت والخ٣ٍى

مىالبت ماظعاث ب ٠ما ٜامذ الىصاسة ،ؼدىبر اظخٝىاب الىلبت بليها ؼهش

الّلىم و١لُت الّلىم الٝاهىهُت ١لُت مُّت ؤخشي ٣٠لُت آلاداب و حا

والاٜخفادًت مً ؤحل ؤن جدذر بها معال٤ خاـت بّلىم التربُت هٍشا 

ت، بدُث  الذولت في ؤمغ ؤن للخفاؿ ال٢بحر الزي ًىحذ في ألاوش التربٍى

ا إلاا ًٝاسب   ؤلٚ بواس. 25الحاحت ظىٍى

 ( مىظوم  التربي  والتكويًمبقدئ وشواعد حكقم  :  بعالسقالبقب 

 (44إلى  44املواد مً )

 املىقشة  :

ؤؼاسث بخذي اإلاذاخالث بلى ؤن ٜىاِذ الح٣امت في مىٍىمت التربُت 

ُٚ الجهىي التي  ً معإلت مهمت حذا، ٔحر ؤهه وشخذ معإلت الخٌى والخ٣ٍى
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ْ ِلى ؤسك الىاْٜ دون ج٢َشغ مٙهىم الالجمش٠ض  جم جىبُٝها بؽ٣ل ظَش

ت بمخخ  لٚ ججلُاتها بىٙغ الىزحرة.والجهٍى

ؤلاؼاسة بلى ؤن اإلابادت اإلاؽاس بليها في هزه اإلاادة  : 41املقدة 

واإلاشجبىت بالذًمٝشاوُت واإلاداظبت مىّذمت داخل اإلااظعاث الجامُّت 

جىبُٞ وخاـت ُ٘ما ًخّلٞ باهخخاب سئظاء الجامّاث، مما ًٝخض ي 

 إلاداظبت.ت في هزا اإلاجا٥ لشبي مبذؤ اإلاعاولُت باذًمٝشاوُال

الخإ٠ُذ ِلى ؤن حّذد الجهاث اإلاخذخلت الىاسدة في هزه اإلاادة  -

)العلىاث الّمىمُت/الح٣ىمُت...بلخ( ًدى٥ دون بِما٥ مبذؤ اإلاداظبت 

 لجهت مدذدة ومُّىت.

لشوسة الّمل ِلى مإظعت البدث الّلمي وجدذًذ  : 43املقدة 

 ألاهذاٗ اإلاخىخاة مىه.

الباخثحن اإلاؽهىد لهم بال٢ٙاءة في بلى بًالء الاهخمام بالذِىة  -

الجامّاث اإلإشبُت ومداسبت بّن ألاظاجزة في الخّلُم الّالي ٠ما في 

ت، لزا البذ  ىن اإلاىٍىمت التربٍى ذادي الزًً ال ٌؽ٘ش الخّلُم الثاهىي وؤلِا

 مً جُُٝم اإلاخىي الاظخعجالي وجُّٙل اإلاداظبت.

ت. -  اإلاىالبت بؽشح دُٜٞ للؽشوه الخدٙحًز

 : لسيد الوزيرا حواب

ت بإهه خُاس اظتراجُجي للمٕشب ال سحّت ُ٘ه،  ؤ٘اد بخفىؿ الجهٍى

ت الت خم الخإظِغ له، مؽحرا بلى الخىمُت الجهٍى جىهج مٝاسبت حؽاس٠ُت  يٍو

حن )خبراء، حامّاث...( بدُث بلىسث سئٍت  باهخشاه حمُْ الؽش١اء الجهٍى

ت في حمُْ اإلاُادًً الاحخماُِت والاٜخفاد ؤما ًت...بلخ، لخىمُت حهٍى

تباليعبت ل ت جم جىبُٝها في ظىت  ،لمىٍىمت التربٍى ت والجهٍى ٘ةن الالمش٠ٍض

2003 ً ، خُث وهى ؤو٥ همىرج جم جُّٙله ِبر ؤ١ادًمُاث التربُت والخ٣ٍى

ها إلاا ـالخُاث ٠بحرة مىذ لها  ُ٘ما ًخق محزاهُاتها التي جخد٢م في ـ٘ش
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    ما ًٝاسب  جفٗشالتي  جهت الذاس البُماءل امىسدا همىرح، %90ًٝاسب 

ةهجاص ؤلاخذازُاث والخجهحزاث ًخّلٞ بملُاس وهفٚ دسهم ُ٘ما  3

ُٙاث.  والخٌى

ُٚ بالخّاٜذ، ٘ٝذ ؤ٠ذ بإهه في  جم  2019ماسط  13وباليعبت للخٌى

٘ةن ِذد اإلاىاـب اإلاالُت  2013الٝماء ِلُه نهاثُا، بدُث مىز ظىت 

ا ال جفل  لحن ِلى الخٝاِذ، مما خلٞ وعبت اإلادابلى معخىي اإلادذزت ظىٍى

ت وُلت العىىاث اإلاىالُت ) ، (2015/2016جشا٠ما وخفاـا في ألاوش التربٍى

ذ  وجم بخذار هٍام ، 2016خال٥ ظىت  جم الاهدباه بلى هزه اإلاعإلتٜو

ذه مْ في الؽاُس ؤظاس ي ؤولي ٜبل خشوج ألاظاجزة للخٍاهش  ، وجم ججٍى

ً له بخذار مىاـب مالُت ؤ٠ثر ٜاهىن اإلاالُت ال ًم٢، ممُٙا بإن ألاظاجزة

ال ًفل في الٕالب ظىي  اإلامىىح الّذد ؤن ، بدُثآالٗ مىفب مالي 7مً 

ؤلٚ مىفب مالي، ورل٤ إلاىاحهت الخفاؿ ال٢بحر في  24ؤلٚ ؤو  25بلى 

ى٥ بلى وعبت  4ؤو  3هزا اإلاجا٥، وفي ٌٗش  ؤلٚ وهى  70ظىىاث جم الـى

الاظخٝشاس لهزا اإلا٢عب، م٢عب للىصاسة، وألهه ًجب الّمل ِلى لمان 

٘ٝذ جم بخذار هٍام ؤظاس ي مْ مشاِاة ما ٌعمى باإلاىابٝت مْ الىٍام 

 ألاظاس ي.

ظاس ي، ٘ٝذ جم بـذاس مشظىم بِىاء ولممان جإمحن هزا الىٍام ألا 

ت للضم موابْ ٜاهىوي  ذم خلٞ الٙئٍى لح٣ىمت وألا١ادًمُاث مّا الخترامه ِو

 بحن ألا١ادًمُاث.

الاهخٝالُت الىوىُت وهٍام الخٝاِذ ٘عِخم ؤما باليعبت للحش٠ت 

. ممُٙا ٠ما ًدذر في الجامّاثتها ب٣ل خالت ِلى خذة وبالخباد٥ مّالج

ت وبٜلُمُت خال٥ هزه العىتمنها  %90بإن  ؤما باليعبت ، خش١اث حهٍى

الىٍام الجماعي إلاىذ و   CMR: الفىذٛو اإلإشبي للخٝاِذ ألهٍمت الخٝاِذ

ظىىاث،  4ا خال٥ ٠ذ بإهه ظِخم دمجهم٘ٝذ ؤ، RCARسواجب الخٝاِذ 
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لماهاث وجدٙحزاث جممً ألاظاجزة مىذ ولهزا ٘ةن هاحغ الىصاسة هى 

ت. الح اإلاىٍىمت التربٍى  اظخٝشاسهم الاحخماعي واإلانهي ٠مذخل ؤظاس ي إـل

في ٘ٝذ ؤ٠ذ بإنها مىفىؿ ِليها ٜىاب الجامُّت، ألا وبخفىؿ

 ًم٢ً جُّٙلها ِلى ؤسك مً هزا الٝاهىن ؤلاواس، ٔحر ؤهه ال  12اإلاادة 

إلاىذ وداس الىالب لخٍٝشب الىىاة بخّمُم االىاْٜ لّذة ب٠شاهاث مشجبىت 

الجامُّت بلى الىالب وحعهُل الىلىج الجامعي، لزل٤ ٘الىصاسة ٘خدذ ِذة 

ال٥، ؤظا الضاٟ،  هىاة حامُّت في ِذة مىاوٞ ٠خاوهاث والُٙٝه بىفالح، ؤٍص

ش٠باث حامُّت لخىخُذ هزه الىىاة ظُذي ب٘ني، جاسوداهذ، وظِخم بىاء م

 الجامُّت.

بىبُّخه، ٘ٝذ ؤؼاس بلى ١ىهه ممإظعا لبدث الّلمي، ؤما باليعبت ل

ًدفل ِلى وعبت ساجبه بىاء ِلى مشدودًت الباخث ألاظخار بدُث ؤن 

البدث الّلمي والتي حّذ مىّذمت في الىاْٜ، لزا ٘ةن الىصاسة جى٢ب ِلى 

ٞ ؤظاس ي ألظاجزة الخّبِذاد هٍام  لُم الّالي لحل بؼ٣الُت الترقي ٘و

ورل٤ بالدؽاٟس مْ الىٝابت الىوىُت للخّلُم الّالي والىٝابت  ألاٜذمُت،

ظِخم ولْ ؼشه الحذ ألادوى للشاجب وخلٞ  بدُث اإلإشبُت للخّلُم الّالي،

 جدٙحزاث في مجا٥ البدث الّلمي.

 اإلاشاٜبت بالجامّاث : ؤ٠ذ العُذ الىصٍش بإن ألاظاجزة ًخمخّىن 

ت ألا١ادًمُت واإلااظعاث الجامُّت ؤـبدذ جٝذم الُىم خذماث حذ  بالحٍش

ت للىوً ً الىلبت في مخخلٚ اإلاجاالث، ممُٙا  ، بدُثمؽ٘ش جٝىم بخ٣ٍى

ت ِبر خلٞ  بإن الىصاسة حّمل في بواس اظترحاُ الُٝم داخل اإلاىٍىمت التربٍى

حر خىالي لبشامج  ً ألاظاجزة وج٘ى  مىفب، بدُث ظِخم 400ؤلٚ وخ٣ٍى

ُمُا مىا٠بتهم  بوجإوحرهم بُذأىحُا ٜو مذة ظيخحن، ومً هم وُلت مذة جذٍس

زم ٘الىصاسة حّمل ِلى جشظُخ زٝا٘ت الخُُٝم اإلااظعاحي و٠زا جُُٝم 

 البرامج.
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 مجقهي  التعليم وتىويع مصقدر تمويل مىظوم  التربي  :  مًقالبقب الث

 (52إلى  45مً  )املواد والتكويً والبحث العلمي

 : 45املقدة 

ؤ٠ذث ؤٔلب اإلاذاخالث ِلى ؤهمُت الخىفُق ِلى مجاهُت 

مّخبرا ؤخذ اإلاخذخلحن بإن الخّلُم باألداء  ،الخّلُم في هزا الىق الٝاهىوي

لى للتربُت  ُت مً لذن اإلاجلغ ألِا لألظش اإلاِعىسة باإلإشب حاءث ٠خـى

ً والتي خٍُذ بةحماُ ١ا٘ت ألاوُاٗ العُاظُت والىٝابُت اإلامثلت  في والخ٣ٍى

هزه اإلااظعت، لزا ال ًجب الخملق منها، مثمىا في راث آلان جٙاِل 

الح٣ىمت مْ مٝترح حّذًل هزا ألامش مً لذن مجلغ الىىاب لحزٗ الخّلُم 

 باألداء وحّله مجاهُا.

وسبي مخابّت  45وشح حعائ٥ خى٥ الٙٝشة الثاهُت مً اإلاادة  -

ىالبت بةِادة جمذ اإلا بدُثالذساظت بال٢ٙاًاث واإلا٢دعباث الالصمت، 

 ـُأتها ؤو خز٘ها.

وشخذ حعائالث خى٥ مفاٍسٚ الدسجُل التي ًخم ؤدائها مً  -

ً اإلانهي.  لذن الىلبت لىلىج مهً الىب والفُذلت، و٠زا الخ٣ٍى

 : 47و 46املقدتين 

ًذخل  مفىلح الؽش١اء الىاسد ٘يهما، وهل وشح اظخٙعاس خى٥ 

 ؟.ن هاالء الؽش١اء٠ما جمذ اإلاىالبت بخدذًذ مً ٣ًى  ألاظش،لمنها 

 : 49 ةاملقد

ت  ً للمىاسد البؽٍش ل بشامج الخ٣ٍى وشح حعائ٥ خى٥ معإلت جمٍى

ْ البدث الّلمي للذولت واإلامىلت مً وٗش الفىذٛو  الّاملت في بواس مؽاَس

الىوني لذِم البدث الّلمي للذولت والخىمُت الخ٢ىىلىحُت، هل ًٝفذ به 

ً ألاظاس ي  ً اإلاعخمش؟.الخ٣ٍى  ؤم الخ٣ٍى
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 : 51املقدة 

ها مً معإلت الؽشا٠ت والخّاٜذ في  ؤبذث بخذي اإلاذاخالث جخ٘ى

ْ البدث الّلمي مْ الٝىاُ الخاؿ وال ظُما ِلى اإلاعخىي  بهجاص مؽاَس

حر لماهاث ٜاهىهُت للباخثحن في هزا  الذولي، لزا جمذ الذِىة بلى ج٘ى

 الفذد.

 : السيد الوزير حواب

د بالؽش١اء الىاسدة في هزا ؤوضح العُذ الىصٍش بذاًت بإن اإلاٝفى 

الٝاهىن ؤلاواس هم اإلااظعاث الّمىمُت بفٙت خاـت، بدُث ؤِىى مثاال 

 350محزاهُت ملُاس و الزي خفق، 2019خى٥ رل٤ مً خال٥ ٜاهىن اإلاالُت 

ٜعم  5800ملُىن دسهم للخّلُم ألاولي وال٣لٙت التي جم مً خاللها جدذًذ 

ملُاس، بدُث ؤن الذولت  3تها جلمُز بخ٣لٙت ُٜم 372و ؤلٚ 200لدسجُل 

باقي الؽش١اء مىدذ ما ًٝاسب ملُاس ، و ملُىن دسهم 350خففذ ملُاس و

ل والذولت ِلى  650و ْ مفادس الخمٍى ملُىن دسهم، وهى ما ٌعمى بدىَى

ل مً خال٥  ِاجٝها لمان مجاهُت الخّلُم وجبدث ًِ مفادس الخمٍى

زاهُت ؤخشي لٙاثذة الجهاث واإلابادساث الّذًذة ألاخشي، ٠ما ظخخفق مح

ملُاس  4ملُاس دسهم، بدُث ظخإخز منها خىالي  18الخّلُم ألاولي بخّمُم 

هىاٟ  بلا٘ت بلىولي خال٥ ألاسبْ ظىىاث اإلاٝبلت، دسهم لٙاثذة الخّلُم ألا 

بدُث  BMCE BANKمعاهماث الٝىاُ الخاؿ بما في رل٤ ألابىاٟ 

 ماظعت. 27ظاهمذ في بىاء 

باألداء ومعاهمت ألاظش اإلاِعىسة، ٘ٝذ  ؤما ُ٘ما ًخّلٞ بالخّلُم

ؤوضح بإن رل٤ ًشجبي بشظىم الدسجُل ٘ٝي، وهزا الٝاهىن ؤلاواس حاء 

ً ألًت ماظعت حّلُمُت ِمىمُت لخصحُذ هزه الىلُّت، بدُث ال ًم٢

، ٔحر ؤهه بحن بخفىؿ ما وسد في اإلاذاخالث خى٥ سظىم الدسجُل٘شك 

دسهم  100رل٤ لم ًخّذي  ؤداء مفاٍسٚ الدسجُل مً لذن الىلبت ب٣ىن 

اث للىلبت الزًً جم ٜبىلهم الحخُاصها ورل٤  مً ؤحل جىٍُم وبحشاء اإلاباٍس



26 

 

ًت مفاٍسٚ الحشاظت، خُث ًخم اظخٝذام الحشاط مً ماظعاث دلخإ

 .حّلُمُت ؤخشي لهزا الٕشك

تقييم مىظوم  التربي  والتكويً والبحث :  التقسعالبقب 

 (56إلى  53مً )املواد  الجودة العلمي وإلاحراءات املواكب  لضمقن

 ً(59إلى 57البقب العقشر : أحكقم اهتققلي  وختقمي  )املواد م 

 :58املقدة 

ؤزحرث مالخٍت خى٥ آلاحا٥ اإلاىفىؿ ِليها في هزا الٝاهىن والتي 

ُّت والخىٍُمُت الالصمت لخىبُٝه  خ دخى٥ الىفىؿ الدؽَش جددعب مً جاٍس

ظىىاث لىلْ الىفىؿ  3مذة جمْ  59خحز الخىُٙز، ٠ما ؤن اإلاادة 

شلها في معىشة اإلافادٜت، الص يء الزي ًترجب ِىه ظىت  الخىٍُمُت ِو

 59و 58ؤخشي بلاُ٘ت، وفي هزا الفذد جم اٜتراح لشوسة الشبي بحن اإلاادة 

خ وؽشه في  ورل٤ بىلْ ؼشه جىبُٞ هزا الٝاهىن ؤلاواس ابخذاء مً جاٍس

ذة الشظمُت مْ مشاِاة مٝخمُاث اإلاادة   ؤِاله. 58الجٍش

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

    71.1571.15اإلطار رقم اإلطار رقم --قانــونقانــونالالمشروع  مشروع  الال  علىعلى  التعديـالت المقدمـةالتعديـالت المقدمـة

  يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 

  رف :رف :ــــــــن طن طــــــــــمم  

  الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية     --

  فريق العدالة والتنميةفريق العدالة والتنمية    --

  الكونفدرالية الديمقراطية للشغلالكونفدرالية الديمقراطية للشغلمجموعة مجموعة     --

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

    71.1571.15اإلطار رقم اإلطار رقم --قانــونقانــونالالمشروع  مشروع  الالـالت المقدمـة على ـالت المقدمـة على التعديالتعدي

  يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمييتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

  من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادليةمن طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية  
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ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ    ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ     

 

 الوولكخ الوغشث٘خ

 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

 

 

 رؼذٚالد انفشٚق االعزقالنٙ نهٕحذح ٔانزؼبدنٛخ

 71.15يششٔع قبٌَٕ ئطبس سقى   ػهٗ

 ٚزؼهق ثًُظٕيخ انزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ ٔانجحش انؼهًٙ
 

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي المادة رت

1-  

 الديباجة 

الفقرة 

7 

تخويل تمييز إيجابي لفائدة األطفال في -
و الحضرية، فضال عن المناطق القروية وشب

المناطق التي تشكو من العجز أو 
 الخصاص؛ 

 

تمييز إيجابي لفائدة األطفال في  تحقيق -
المناطق القروية وشبو الحضرية، فضال عن 
 المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص؛ 

 

عبارة التحقيق أكثر الزامية خاصة عىدما ًتعلق الامز 

قطة سىداء في املىظىمة بالتعليم القزوي الذي ٌعتبر ه

حيث ًيبغي التشدًد على ضزورة ثحقيق عدالة 

مجالية وثكافؤ حقيقي للفزص بين متمدرس ي العالم 

 القزوي واملجال الحضزي 
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 الوولكخ الوغشث٘خ

 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

  

2-  

الفقرة 

 السابعة

 5البند

مواصمة الجيود اليادفة إلى التصدي  -
لميدر واالنقطاع المدرسيين، ووضع برامج 

طورة تشجيعية لتعبئة وتحسيس األسر بخ
 االنقطاع عن الدراسة في سن مبكرة؛ 

 

 

العمل عمى   مواصمة الجيود اليادفة إلى -
واالنقطاع المدرسيين،  اليدر القضاء عمى

ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس األسر 
 بخطورة االنقطاع عن الدراسة في سن مبكرة؛

 الحزص على صياغة قاهىهية ملزمة.

3-  
الفقرة 

 الثامنة

 ديد4إضافة بند ج

 

تعتبر ىذه الديباجة جزء ال يتجزأ من ىذا 
 إطار -القانون 

ثتضمً هذه الدًباجة إطارا مزجعيا وعمليا للقاهىن 

، واعتبارا ألهمية املقتضيات التي ثتضمنها 71.15إطار 

فئهه مً املهم التىصيص على اعتبارها جزء مً هص 

 القاهىن.
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 الوولكخ الوغشث٘خ

 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

4- 

 

عنوان 

الباب 

 الثاني

 الباب الثاني

منظومة التربية والتكوين والبحث مبادئ 
 العممي

 وأىدافيا ووظائفيا 

 الباب الثاني

منظومة التربية والتكوين  أىداف ووظائف
 والبحث العممي

  ومبادئيا

إعادة صياغة عىىان الباب الثاوي ثماشيا مع مضمىن 

املىاد بعده والتي ثتىاول أوال ألاهداف والىظابف ثم 

 أخيرا املبادا.

5- 

المادة 

ثالثة ال

 6البند 

التشجيع والتحفيز عمى قيم النبوغ والتميز 
واالبتكار في مختمف مستويات منظومة 
التربية والتكوين والبحث العممي ومكوناتيا، 
من خالل تنمية القدرات الذاتية لممتعممين، 
وصقل الحس النقدي لدييم، وتفعيل الذكاء، 
تاحة الفرص أماميم لإلبداع واالبتكار،  وا 

م من االنخراط في مجتمع المعرفة وتمكيني
 والتواصل؛

 

التشجيع والتحفيز عمى قيم النبوغ والتميز 
وصقل الحس النقدي لدييم، وتفعيل  واالبتكار

واكتساب المعارف و الميارات الذكاء، 
الضرورية لمتعامل مع الذكاء االصطناعي و 

مختمف مستويات  في القدرة عمى صناعتو
والبحث العممي منظومة التربية والتكوين 

ومكوناتيا، من خالل تنمية القدرات الذاتية 
لممتعممين، وصقل الحس النقدي لدييم، وتفعيل 
تاحة الفرص أماميم لإلبداع  الذكاء، وا 
واالبتكار، وتمكينيم من االنخراط في مجتمع 

 المعرفة والتواصل؛

 

دمج التربية و التكوين في المنظومة التكنولوجية 
أىمية  الذكاء االصطناعي  العالمية خاصة مع 

اليوم في توجيو الحياة العممية و االقتصادية 
 ..وحتى التعميمية .
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 الوولكخ الوغشث٘خ

 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

6- 

المادة 

الثالثة 

 8البند 

اعتماد ىندسة لغوية منسجمة في مختمف  -
مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث 

، وذلك بيدف تنمية قدرات  العممي ومكوناتيا
تاحو عمى مختمف المتعمم عمى التواصل، وانف

 وتحقيق النجاح الدراسي المطموب؛ الثقافات، 

 

اعتماد ىندسة لغوية منسجمة في مختمف  -
مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث 

 بما في ذلك لغات البرمجة،  العممي ومكوناتيا
وذلك بيدف تنمية قدرات المتعمم عمى 
 التواصل، وانفتاحو عمى مختمف الثقافات، 

 النجاح الدراسي المطموب؛ وتحقيق

 

 ادماج البعد التكنولوجي في المنظومة

 

7- 

المادة 

الثالثة 

 11البند 

محاربة اليدر واالنقطاع المدرسيين بكل 
عادة إدماج المتعممين  الوسائل المتاحة، وا 
المنقطعين عن الدراسة في إحدى مكونات 
منظومة التربية والتكوين والبحث العممي، أو 

 ،  ندماج المينيإعدادىم لال

 

محاربة اليدر واالنقطاع المدرسيين بكل 
عادة إدماج المتعممين  الوسائل المتاحة، وا 
المنقطعين عن الدراسة في إحدى مكونات 
منظومة التربية والتكوين والبحث العممي، أو 

والتخضع الشواىد ،  إعدادىم لالندماج الميني
 ؛نوع من التقادم  العممية ألي 

 

 

في متابعة مان العديد من الراغبين خاصة مع حر 
ب مرور فترات زمنية عمى حصوليم بسدراستيم ب

 عمييا ، مما يشكل تمييزا ليم عن غيرىم .
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 الوولكخ الوغشث٘خ

 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

8- 

المادة 

الثالثة 

البند 

 األخير

نطاق تطبيق أنظمة التغطية  توسيع
االجتماعية لفائدة المتعممين من ذوي 
االحتياج قصد تمكينيم من االستفادة من 

جتماعية تساعدىم وتحفزىم عمى خدمات ا
 متابعة دراستيم في ظروف مناسبة ومالئمة.

نطاق تطبيق أنظمة التغطية تعميم   توسيع
االجتماعية لفائدة المتعممين من ذوي االحتياج 
قصد تمكينيم من االستفادة من خدمات 
اجتماعية تساعدىم وتحفزىم عمى متابعة 

 دراستيم في ظروف مناسبة ومالئمة.

لعمل عمى تعميم التغطية الصحية يجب ا
لممتعممين في كل أسالك المنظومة كيدف عام 
وليس االكتفاء بالتوسيع باعتباره غير محدد وغير 

 ممزمن فأي نسبة تقدم  ولو طفيفة ىي توسيع.

9- 

المادة 

 الرابعة 

 9البند

اعتماد منيجية التقييم الدوري والمنتظم 
من أجل لممنظومة بكل مكوناتيا ومستوياتيا، 

قياس مردوديتيا ومدى تحقيق وبموغ األىداف 
 ؛ المرسومة ليا

اعتماد منيجية التقييم الدوري والمنتظم 
لممنظومة بكل مكوناتيا ومستوياتيا، من أجل 
قياس مردوديتيا ومدى تحقيق وبموغ األىداف 

اعتماد مبدأ ربط المسؤولية  و  المرسومة ليا
ع الدوري بالمحاسيبة انطالقا من عممية التتب

  لممنظومة ؛

 

ربط المسؤولية   ربط عممية التقييم بمبدأ
بالمحاسبة و ذلك لتعزيز المنظومة الرقابية ، 
حتى يتم ضمان تحقيق الفعالية الالزمة في تفعيل 

 ىذا االصالح

11- 

المادة 

 الرابعة 

 11البند 

التطوير المستمر لمنموذج البيداغوجي 
يا، والعمل المعتمد في المنظومة بكل مكونات

عمى تجديده، بما يمكن المتعمم من اكتساب 
الميارات المعرفية األساسية والكفايات 

التطوير المستمر لمنموذج البيداغوجي المعتمد 
في المنظومة بكل مكوناتيا، والعمل عمى 

المواكبة الالزمة يضمن تجديده، بما 
  لمستجدات العصر في مجال اإلبداع واالبتكار

رفية كن المتعمم من اكتساب الميارات المعيمو 

يجب أن يضل التعميم منفتحا عمى التطور 
ومواكبة مستجدات العصر في مجاالت االبداع 

 واالبتكار في كل المستويات والمجاالت
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 الالزمة؛

 

  األساسية والكفايات الالزمة

 

 6المادة  -11

يعتبر تحقيق أىداف إصالح منظومة التربية 
وتجديدىا المستمر  والتكوين والبحث العممي

أولوية وطنية ممحة، ومسؤولية مشتركة بين 
الدولة واألسرة وىيئات المجتمع المدني، 
والفاعمين االقتصاديين واالجتماعيين، وغيرىم 
من الفاعمين في مجاالت الثقافة واإلعالم 

 واالتصال.

أن تتخذ،   ومن أجل ذلك، يتعين عمى الدولة
طار، مايمزم اإل -طبقا ألحكام ىذا القانون 

دارية ومالية  من تدابير تشريعية وتنظيمية وا 
وغيرىا لتحقيق األىداف المذكورة، والسير 

 . عمى تنفيذىا

كما يتعين أن تساىم الجماعات الترابية 
والقطاع الخاص ومختمف الييئات العامة 

يعتبر تحقيق أىداف إصالح منظومة التربية 
والتكوين والبحث العممي وتجديدىا المستمر 
أولوية وطنية ممحة، ومسؤولية مشتركة بين 
الدولة واألسرة وىيئات المجتمع المدني، 
والفاعمين االقتصاديين واالجتماعيين، وغيرىم 

في مجاالت الثقافة واإلعالم من الفاعمين 
 واالتصال.

أن   الحكومةومن أجل ذلك، يتعين عمى 
اإلطار،  -ىذا القانون  تتخذ، طبقا ألحكام ىذا

دارية  مايمزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وا 
ومالية وغيرىا لتحقيق األىداف المذكورة، 

في أجل اليتجاوز ثالثين  والسير عمى تنفيذىا
 التنفيذ.القانون حيز  شيرا  من دخول ىذا

كما يتعين أن تساىم الجماعات الترابية 

عتبار وذلك عمى ااستبدال عبارة الدولة بالحكومة 
ان تعبئة الموارد المالية و البشرية و كذا التدابير 

 التشريعية ىي من اختصاص الحكومة .

ذلك أيضا ما أكد عمية جاللة الممك في خطبو  . 
ولكي اليتم تأجيل عممية اإلصالح الني يتناسب 
زمن تنفيذىا مع الزمن الحكومي الذي ىو االن 

 في منتصف الوالية .

نيا من زمن الرؤية التي ولكي النضيع حيزا زم
انصرمت منيا أربع سنوات ويمكن ان تضيع 

 إيضا ثالث سنوات أخرى.
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والخاصة األخرى، كل في ما يخصو، في 
تحقيق ىذه األىداف، وأن تنخرط في مسمسل 

ذىا، وتقديم مختمف أشكال الدعم من أجل تنفي
 بموغيا.

والقطاع الخاص ومختمف الييئات العامة 
والخاصة األخرى، كل في ما يخصو، في 
تحقيق ىذه األىداف، وأن تنخرط في مسمسل 
تنفيذىا، وتقديم مختمف أشكال الدعم من أجل 

 بموغيا.

12- 8 

يشتمل التعميم المدرسي عمى التعميم األولي، 
والتعميم االبتدائي، والتعميم اإلعدادي، والتعميم 
 الثانوي التأىيمي، ويعاد تنظيمو وفق ما يمي4 

جّ جًٛغ ئسعبء انزؼهٛى األٔنٙ ٔفزحّ فٙ ٔ -

األطفبل انًزشأحخ أػًبسْى يب ثٍٛ أسثغ 

ٔعذ عُٕاد ٔانششٔع فٙ ديجّ رذسٚجٛب فٙ 

في أجل ثالث سنوات،  انزؼهٛى االثزذائٙ
، عمى «سمك التعميم االبتدائي»ويشكالن معا 

أن يتم فتحو في وجو األطفال البالغين ثالث 
 سنوات بعد تعميمو ؛

عدادي في ربط التعميم االبتدائي بالتعميم اإل -

يشتمل التعميم المدرسي عمى التعميم األولي، 
والتعميم االبتدائي، والتعميم اإلعدادي، والتعميم 
 الثانوي التأىيمي، ويعاد تنظيمو وفق ما يمي4 

ئسعبء انزؼهٛى األٔنٙ ٔفزحّ فٙ ٔجّ جًٛغ  -

طفبل انًزشأحخ أػًبسْى يب ثٍٛ أسثغ ٔعذ األ

عُٕاد ٔانششٔع فٙ ديجّ رذسٚجٛب فٙ انزؼهٛى 

سمك »، ويشكالن معا سنتينفي أجل  االثزذائٙ
، عمى أن يتم فتحو في وجو «التعميم االبتدائي

 األطفال البالغين ثالث سنوات بعد تعميمو ؛

ربط التعميم االبتدائي بالتعميم اإلعدادي في  -
 ؛« سمك لمتعميم اإللزامي»إطار 

تدارك التأخير الحاصل  في زمن تفعيل الرؤية و 
كذا ربح الزمن االجتماعي الذي تضيع بسببو 

 أجيال من المتعممين .
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 ؛« سمك لمتعميم اإللزامي»إطار 

إرساء روابط بين التعميم المدرسي والتكوين  -
الميني ودمجيما في تنظيم بيداغوجي منسجم 
من خالل إحداث مسار لمتعميم الميني يبتدئ 
من التعميم اإلعدادي وتعزيز سمك التعميم 
الثانوي التأىيمي بتنويع مسالكو واإلعداد 

عة الدراسة بالتعميم العالي أو لمتوجو نحو متاب
بالتكوينات المينية التأىيمية والتعمم مدى 

 الحياة.

إرساء روابط بين التعميم المدرسي والتكوين  -
الميني ودمجيما في تنظيم بيداغوجي منسجم 
من خالل إحداث مسار لمتعميم الميني يبتدئ 
من التعميم اإلعدادي وتعزيز سمك التعميم 
الثانوي التأىيمي بتنويع مسالكو واإلعداد لمتوجو 

عميم العالي أو نحو متابعة الدراسة بالت
بالتكوينات المينية التأىيمية والتعمم مدى 

 الحياة.

13- 9  

يساىم التعميم العتيق، باعتباره مكونا من 
مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث 
العممي، في تحقيق ىدف تعميم التعميم 
وفرض إلزاميتو، أخذا بعين االعتبار 
خصوصيتو ومميزاتو ووظائفو التربوية 

 والتكوينية والدينية.

عمى مواصمة تأىيمو عمى  وتعمل الدولة 

لتعميم العتيق، باعتباره مكونا من يساىم ا
مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث 
العممي، في تحقيق ىدف تعميم التعميم وفرض 
إلزاميتو، أخذا بعين االعتبار خصوصيتو 

 ومميزاتو ووظائفو التربوية والتكوينية والدينية.

مى مواصمة تأىيمو الحكومة ع  لدولةوتعمل ا
تقوية الجسور بينو عمى مختمف المستويات و 

لتوحيد مبدأ المسؤولية  ، ولكون الحكومة ىي 
من 09المسؤولة عن تنفيذ القانون وفق الفصل 

 الدستور
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مختمف المستويات وتقوية الجسور بينو وبين 
التعميم العمومي، مع مراعاة شروط اإلنصاف 

 والجودة.

وبين التعميم العمومي، مع مراعاة شروط 
 اإلنصاف والجودة.

14- 11 

مع مجالس الجيات، كمما  تعمل الحكومة، 
في أجل أقصاه ست اقتضى األمر ذلك، 

يع عرض التكوين الميني ، عمى تنو  سنوات
بجميع مستوياتو وأصنافو، والرفع من طاقتو 
االستيعابية، وتأىيل مؤسساتو القائمة بما 
يستجيب لتنافسية االقتصاد وحاجات سوق 

   الشغل.

مع مجالس الجيات، كمما رؼًم انحكٕيخ، 
صالصْى فٙ أجم أقظبِ اقتضى األمر ذلك، 

عمى تنويع عرض التكوين الميني  شِشا
ميع مستوياتو وأصنافو، والرفع من طاقتو بج

االستيعابية، وتأىيل مؤسساتو القائمة بما 
يستجيب لتنافسية االقتصاد وحاجات سوق 

 الشغل.  

حزٔ ال ٗزن رض٘غ الوضٗذ هي الضهي فٖ رٌف٘ز 

الشؤٗخ خبطخ ّاى الشؤٗخ اًظشهذ هٌِب أسثغ 

عٌْاد ّالٗوكي اى ًخظض عزخ عٌْاد اخشٓ 

ث٘ش ٗوكي رؼجئخ هجِْد الحكْهخ لالجشاءاد ّ رذا

 فِ٘ب هي اجل سثح الْقذ .

15- 12  

ٚؼزًذ رُظٛى انزؼهٛى انؼبنٙ ػهٗ يجذئ انًالءيخ 

انًغزًشح ثٍٛ يخزهف أطُبف انزكُٕٚبد 

االقتصادية  انًقذيخ فٙ ئطبسِ ٔانزحٕالد
واالجتماعية، مع األخذ بعين االعتبار تطور 

  األنظمة الجامعية عمى الصعيد الدولي.

 ويستند التنظيم المذكور عمى األسس التالية 4

ئػبدح ْٛكهخ انزؼهٛى انؼبنٙ يٍ خالل رجًٛغ  -

ٚؼزًذ رُظٛى انزؼهٛى انؼبنٙ ػهٗ يجذئ انًالءيخ 

انًغزًشح ثٍٛ يخزهف أطُبف انزكُٕٚبد 

االقتصادية  انًقذيخ فٙ ئطبسِ ٔانزحٕالد
واالجتماعية، مع األخذ بعين االعتبار تطور 

 عية عمى الصعيد الدولي. األنظمة الجام

 ويستند التنظيم المذكور عمى األسس التالية 4

ئػبدح ْٛكهخ انزؼهٛى انؼبنٙ يٍ خالل رجًٛغ  -

حزٔ ال ٗزن رض٘غ الوضٗذ هي الضهي فٖ  -

رٌف٘ز الشؤٗخ خبطخ ّاى الشؤٗخ 

اًظشهذ هٌِب أسثغ عٌْاد ّالٗوكي اى 

د ًخظض عزخ عٌْاد اخشٓ لالجشاءا

ّ رذاث٘ش ٗوكي رؼجئخ هجِْد الحكْهخ 

 فِ٘ب هي اجل سثح الْقذ .
ضوبى رؼو٘ن الزؼل٘ن الؼبلٖ كحق  -

 دعزْسٕ لجو٘غ أثٌبء الوغبسثخ

حزف ػجبسح ّػشضَ ػلٔ الوجلظ األػلٔ 

للزشث٘خ ّالزكْٗي ػلٔ اػزجبس أى القبًْى ال 
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يخزهف يكَٕبرّ نًب ثؼذ انجبكهٕسٚب ٔفق 

يخطظ يزؼذد انغُٕاد يزشبٔس ثشأَّ ثٍٛ 

ٚزى رُفٛزِ ثظفخ رذسٚجٛخ،  انفبػهٍٛ،جًٛغ 

  يحذدح.ٔٔفق ثشيجخ صيُٛخ 

 ،مذكورالوتقوم الحكومة بإعداد المخطط 
وعرضو عمى المجمس األعمى لمتربية 
 والتكوين والبحث العممي إلبداء الرأي بشأنو؛

 

 

يخزهف يكَٕبرّ نًب ثؼذ انجبكهٕسٚب ٔفق يخطظ 

يزؼذد انغُٕاد يزشبٔس ثشأَّ ثٍٛ جًٛغ 

ٚزى رُفٛزِ ثظفخ رذسٚجٛخ، ٔٔفق  انفبػهٍٛ،

  يحذدح.ثشيجخ صيُٛخ 

فٖ  ،المذكورحكومة بإعداد المخطط وتقوم ال

وعرضو عمى المجمس  أجل أقضبٍ صالص٘ي شِشا
األعمى لمتربية والتكوين والبحث العممي إلبداء 

 الرأي بشأنو؛

 

ٗوكٌَ أى ٗلضم الحكْهخ ثضشّسح أخز سإٔ 

 .اعزشبسٕ هي هؤعغخ اعزشبسٗخ

 

16- 14 

ّضغ ًظبم رحف٘ضٕ ججبئٖ لألعش الزٖ  - إضافة بند جديد4

 رذسط أثٌبءُب فٖ القطبع الخبص.

 

انزخفٛف يٍ انؼجئ انًبنٙ انًهقٗ ػهٗ األعش انزٙ 

رذسط أثُبءْب فٙ يإعغبد انقطبع انخبص ، 

ٔئػفبؤْب يٍ رأدٚخ انضشٚجخ ػهٗ انذخم فٙ حذٔد 

انخذيبد سعٕو انزغجٛم ٔ انذساعخ ٔ انزأيٍٛ ٔ 

   راد انظهخ ثًإعغبد انزشثٛخ ٔ انؼهٛى  انخبطخ

17- 16 

تنتظم مكونات منظومة التربية والتكوين في 
شكل أطوار وأسالك ومسالك دراسية 
ومسارات مينية، يجب أن تراعى في ىيكمتيا 
وتنظيميا وىندستيا البيداغوجية، مبادئ 

تنتظم مكونات منظومة التربية والتكوين في 
شكل أطوار وأسالك ومسالك دراسية ومسارات 
مينية، يجب أن تراعى في ىيكمتيا وتنظيميا 

االلتقائية وىندستيا البيداغوجية، مبادئ 

ضمان االلتقائية والنسقية بين مكونات  -
 المنظومة

ربط مخرجات التعميم بضرورة تحقيق االندماج  -
 في بعديو الميني واالجتماعي.
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االنسجام والتنسيق والتنوع والتكامل ومد 
ما بينيا، واستدامة التعمم الجسور في
 واالندماج.

االنسجام والتنسيق والتنوع والتكامل و  والنسقية
ينيا، واستدامة التعمم بومد الجسور فيما 

 الميني واالجتماعي واالندماج

18- 

16 

الفقرة 

2 

ويتعين أن يراعى في تنظيم مؤسسات البحث 
ومشاريعيا العممي والتقني ومياميا وبرامجيا 

مبادئ التكامل والتنسيق واإلنتاجية، وتعاضد 
بنيات البحث وىياكمو، وترشيد وعقمنة 
استعمال الموارد المالية والبشرية المرصودة 
ليا، وتطوير الشراكات المنتجة في مجال 
البحث التطبيقي بين القطاعين العام 

 والخاص.

ويتعين أن يراعى في تنظيم مؤسسات البحث 
تقني ومياميا وبرامجيا ومشاريعيا العممي وال

مبادئ التكامل والتنسيق واإلنتاجية، وتعاضد 
بنيات البحث وىياكمو، وترشيد وعقمنة استعمال 
الموارد المالية والبشرية المرصودة ليا، وتطوير 

طبيقي الشراكات المنتجة في مجال البحث الت
وبصفة خاصة ، بين القطاعين العام والخاص

 ين الجامعة والمقاولة.تشجيع الشراكة ب

 

 

 

 

انفتاح الجامعة عمى المقاولة ىو  السبيل األمثل 
لتحقيق نجاعة البحث العممي وتطوير طرق 

 تمويمو واحتضانو
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19- 

16 

الفقرة 

3 

ٚحذس، ثُض رُظًٛٙ،  ٔنٓزا انغشع، 

يجهظ ٔطُٙ نهجحش انؼهًٙ ُٚبط ثّ رزجغ 

اعزشارٛجٛخ انجحش انؼهًٙ ٔانزقُٙ ٔاالثزكبس، 

ا انزُغٛق ثٍٛ يخزهف انًزذخهٍٛ فٙ ْزا ٔكز

 انًجبل.

، يجهظ ٔطُٙ  ثقبًْى ٗحذس ٔنٓزا انغشع، 

 رٌغ٘ق ػول٘ب د رٌف٘زنهجحش انؼهًٙ ُٚبط ثّ 

انجحش انؼهًٙ ٔانزقُٙ ٔاالثزكبس،  اعزشار٘ج٘خ

ٔكزا انزُغٛق ثٍٛ يخزهف انًزذخهٍٛ فٙ ْزا 

 انًجبل.

التنصيص عمى احداث مجمس موطني  -
بقانون حتى يتمكن  لمبحث العممي

المجمس باعتباره مؤسسة عمومية منظمة 
بقانون من االضطالع بميامو المسندة 

 بنص ىذا القانون والقانون المنظم لو 
دور المجمس ليس التتبع والتقييم فيو من  -

طة التشريعية بل مالس تاختصاصا
 ةتنسيق عمميات تنفيذ االستراتيجي

 .الوطنية لمبحث العممي

21- 17 

ألحكبو انذعزٕس ٔال عًٛب انفقشح األٔنٗ  طجقب

يُّ، ٔرطجٛقب ألحكبو ْزا  17يٍ انفظم 

 اإلطبس، رحذد ثزششٚؼبد خبطخ  -انقبٌَٕ 

انزٕجٓبد انزٙ ٚجت ارجبػٓب فٙ يجبل ثقبٌَٕ 

انغٛبعخ انؼًٕيٛخ انًزؼهقخ ثكم يكٌٕ يٍ 

يكَٕبد يُظٕيخ انزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ ٔانجحش 

، ٔالعًٛب انقٕاػذ انؼهًٙ، ٔكزا رُظًٛٓب انؼبو

طجقب ألحكبو انذعزٕس ٔال عًٛب انفقشح األٔنٗ 

يُّ، ٔرطجٛقب ألحكبو ْزا  17يٍ انفظم 

  ثزششٚؼبد خبطخاإلطبس، رحذد  -قبٌَٕ ان

انزٕجٓبد انزٙ ٚجت ارجبػٓب فٙ يجبل  ثقبًْى

انغٛبعخ انؼًٕيٛخ انًزؼهقخ ثكم يكٌٕ يٍ 

يكَٕبد يُظٕيخ انزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ ٔانجحش 

انؼهًٙ، ٔكزا رُظًٛٓب انؼبو، ٔالعًٛب انقٕاػذ 

ىذا االختصاص يدخل في مجال القانون وبالتالي 
يجب تعويض عبارة تشريعات خاصة بعبارة 

 تحدث بقانون.
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 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

انًزؼهقخ ثٓٛكهزٓب، َٔظبو حكبيزٓب، ٔآنٛبد 

انزُغٛق ٔئقبيخ انجغٕس ثٍٛ يكَٕبرٓب، 

ٔانقٕاػذ انؼبيخ نُٓذعزٓب انجٛذاغٕجٛخ 

ٔانهغٕٚخ، ٔيظبدس رًٕٚهٓب، ٔيُظٕيخ 

 رقًٛٛٓب.

انًزؼهقخ ثٓٛكهزٓب، َٔظبو حكبيزٓب، ٔآنٛبد 

غٕس ثٍٛ يكَٕبرٓب، ٔانقٕاػذ انزُغٛق ٔئقبيخ انج

انؼبيخ نُٓذعزٓب انجٛذاغٕجٛخ ٔانهغٕٚخ، 

 ٔيظبدس رًٕٚهٓب، ٔيُظٕيخ رقًٛٛٓب.

12- 18  

جعل المنظومة دائمة االنفتاح والتالؤم مع  -
وال سيما من خالل إحداث محيطيا الخارجي،
بين المين والتكوينات  مرصد لممالءمة

 الجديدة وحاجات سوق الشغل ؛

 

ئمة االنفتاح والتالؤم مع جعل المنظومة دا -
وال سيما من خالل إحداث الخارجي، محيطيا

مرصد لممالءمة بين المين والتكوينات الجديدة 
 وحاجات سوق الشغل ؛

 

 

 5البند18 -22

ت خاصة لمتنسيق في إعداد إحداث آليا -
 وتنفيذ البرامج والعمميات التالية4

  

تقوية المصالح القطاعية القائمة التابعة 
لمسمطات الحكومية لمقيام بإعداد وتنفيذ 

 4 البرامج و العمميات التالية

 

الحد من تعدد وتنوع المجان و الييئات مما يعقد 
من مسؤولية التنسيق من جية وكذا ضعف 

لتدبيرية و  عدم ترشيد تدبير الموارد الحكامة ا
 العمومية.

يعتبر الولوج إلى التعميم المدرسي من قبل   19 -32
جميع األطفال، إناثا وذكورا، البالغين سن 

يم المدرسي من قبل يعتبر الولوج إلى التعم
جميع األطفال، إناثا وذكورا، البالغين سن 

ة في ضرورة فرز المسؤولية المركزي -
توفير الحق الدستوري في التعميم الجيد 
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 الوولكخ الوغشث٘خ

 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

اإللزام عمى عاتق  ويقع ىذاالتمدرس إلزاميا، 
الدولة واألسرة أو أي شخص مسؤول عن 

 . رعاية الطفل قانونا

 

اإللزام عمى عاتق  ويقع ىذاالتمدرس إلزاميا، 
أو أي  األسرة فضال عن بصفة أساسية الدولة

 قانونا.شخص مسؤول عن رعاية الطفل 
ويترتب عن االخالل بيذا االلزام جزاءات 

 يحددىا القانون.

 

 ذي الجودة.
التخاذ تدابير جزائية لمعديد من  -

الممارسات التي تحرم البالغين سن 
التمدرس من حقيم في الدراسة بسبب 
استغالليم في ميام أخرى التتناسب 

 .  سنيم وال تحترم حقيم في الدراسة

 

 

42- 

19 

الفقرة 

 الثانية

ا سن التمدرس إذا بمغ من ويعتبر الطفل بالغ
 الى تمام ست عشرة سنة.العمر أربع سنوات 

 حذف الفقرة الثانية4 

ويعتبر الطفل بالغا سن التمدرس إذا بمغ من 
 الى تمام ست عشرة سنة.العمر أربع سنوات 

سمك التعميم االلزامي اإللزام يجب ان يرتبط ب
وليس بالسن ، النو قد تحرم المنقطعين عن 

متابعة دراستيم إذا تجاوزوا سن  الدراسة من
السادسة عشرة أو الذين منعتيم ظروف صحية 

 أو غيرىا من متابعة دراستيم .

52- 21 

من أجل تعميم التعميم اإللزامي بالنسبة لجميع 
األطفال البالغين سن التمدرس، يتعين عمى 

سنوات،  خالل أجل ال يتعدى ست ، الدولة

من أجل تعميم التعميم اإللزامي بالنسبة لجميع 
األطفال البالغين سن التمدرس، يتعين عمى 

ثالثون ستة و  خالل أجل ال يتعدى  ، الدولة

حزٔ ال ٗزن رض٘غ الوضٗذ هي الضهي فٖ رٌف٘ز 

الشؤٗخ خبطخ ّاى الشؤٗخ اًظشهذ هٌِب أسثغ 

خ عٌْاد اخشٓ عٌْاد ّالٗوكي اى ًخظض عز
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 الوولكخ الوغشث٘خ

 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

اتخاذ جميع  تعبئة جميع الوسائل الالزمة، و 
التدابير المالئمة لبموغ ىذا اليدف طبقا 

اإلطار،  -من ىذا القانون  3ألحكام المادة 
 وال سيما منيا التدابير التالية4 

ئة جميع الوسائل الالزمة، واتخاذ تعب شيرا
جميع  التدابير المالئمة لبموغ ىذا اليدف طبقا 

اإلطار،  -من ىذا القانون  3ألحكام المادة 
 وال سيما منيا التدابير التالية4 

لالجشاءاد ّ رذاث٘ش ٗوكي رؼجئخ هجِْد الحكْهخ 

 فِ٘ب هي اجل سثح الْقذ .

62- 
21 

 1البند

رؼضٚض ٔرٕعٛغ شجكخ انذػى انزشثٕ٘ نضًبٌ 

يٕاطهخ رًذسط انًزؼهًٍٛ ئنٗ َٓبٚخ انزؼهٛى 

 اإلنضايٙ؛

رؼضٚض ٔرٕعٛغ شجكخ انذػى انزشثٕ٘ نضًبٌ 

انزؼهٛى هًٍٛ ئنٗ َٓبٚخ يٕاطهخ رًذسط انًزؼ

 .ػلٔ األقل اإلنضايٙ
ينبغي عدم حصر ميمة توسيع شبكة الدعم 

 التربوي في التعميم االلزامي

27- 
21 

 2البند

رخٕٚم انزًذسط ثبنٕعظ انقشٔ٘ ٔانٕعظ 

شجّ انحضش٘ ٔانًُبطق راد انخظبص 

 رًٛٛضا ئٚجبثٛب؛

رخٕٚم انزًذسط ثبنٕعظ انقشٔ٘ ٔانٕعظ شجّ 

خبطخ ّ انحضش٘ ٔانًُبطق راد انخظبص

 الوٌبطق الظحشاّٗخ ّالججل٘خ ّالحذّدٗخ

 رًٛٛضا ئٚجبثٛب؛

التمييز اإليجابي لفائدة  تالميذ المناطق 
 الصحراوية والجبمية والحدودية

28- 
21 

 4البند

ٔضغ َظبو خبص نزحفٛض ٔرشجٛغ األطش  -

انزشثٕٚخ ٔاإلداسٚخ ػهٗ يًبسعخ يٓبيٓب 

 ثبألٔعبط انقشٔٚخ ٔانًُبطق راد انخظبص؛

 

زحفٛض ٔرشجٛغ األطش ضغ َظبو خبص نٔ -

انزشثٕٚخ ٔاإلداسٚخ ػهٗ يًبسعخ يٓبيٓب 

 ثبألٔعبط انقشٔٚخ ٔانًُبطق راد انخظبص

، الوٌبطق الظحشاّٗخ ّالججل٘خ ّالحذّدٗخٔ

 رحذد هجبلغ الزؼْٗضبد الجضاف٘خ ثوشعْم

 

التمييز اإليجابي لفائدة  األساتذة العاممين  
 الحدوديةبالمناطق الصحراوية والجبمية و 

29- 
21 

 8البند

توسيع نطاق تجربة المدارس الجماعاتية وال 
سيما بالوسط القروي، والعمل عمى تطويرىا 

 اعاتيةنطاق تجربة المدارس الجم تعميم توسيع
وال سيما بالوسط القروي، والعمل عمى   تدريجيا

باعتبار المشاكل الكبيرة التي يعانييا التعميم 
بالمجال القروي فال بد من المرور نحو تعميم 



 
 
 
 
 

 

16 
 

 

                                  

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ    ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ     

 

 الوولكخ الوغشث٘خ

 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

ودعميا، والرفع من أدائيا في إطار اتفاقيات 
لمشراكة بين الدولة والجماعات الترابية 
 وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛

جمعيات ...................تطويرىا ودعميا، 
 المجتمع المدني والقطاع الخاص؛

 تجربة المدارس الجماعاتية تدريجيا

31- 
21 

 9البند

وضع برامج متكاممة ومندمجة لمتمدرس 
االستدراكي لفائدة جميع األطفال المنقطعين 
عن الدراسة ألي سبب من األسباب، من 
أجل إعادة إدماجيم المدرسي في منظومة 

 التربية والتكوين والبحث العممي

 وضع برامج متكاممة ومندمجة لمتمدرس
االستدراكي لفائدة جميع األطفال  والتكوين

قطعين عن الدراسة ألي سبب من المن
األسباب، من أجل إعادة إدماجيم المدرسي في 

 منظومة التربية والتكوين والبحث العممي

أىمية التكوين االستدراكي في الحد من اليدر 
 داخل بنيات المنظومة

31- 
المادة 

21 

اتخاذ التدابير الالزمة من  الدولة  يتعين عمى
مستويات  أجل تمكين المتعممين في مختمف

منظومة التربية والتكوين والبحث العممي من 
االستفادة من الخدمات االجتماعية التالية، 
وذلك وفق مبادئ االستحقاق والشفافية وتكافؤ 

 الفرص4

 

عمى اتخاذ الحكومة   الدولة  تتخذ يتعين عمى
التدابير الالزمة من أجل تمكين المتعممين في 

التكوين مختمف مستويات منظومة التربية و 
والبحث العممي من االستفادة من الخدمات 
االجتماعية التالية، وذلك وفق مبادئ 

 االستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص4

 

 الٌ ْزِ انًٓبو ْٙ يٍ يغإٔنٛخ انحكٕيخ 

 

المادة  -23
. نظام لممنح الدراسية لفائدة المتعممين  -

المستحقين الذين يوجد آباؤىم أو أولياؤىم أو 
. المتعممين  كافةنظام لممنح الدراسية لفائدة  -

المستحقين الذين يوجد آباؤىم أو أولياؤىم أو 
 ضشٔسح رؼًٛى انًُحخ انجبيؼٛخ نهطهجخ
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 الجشلوبى
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  متكفمون بيم في وضعية اجتماعية ىشة؛ال 21

 

  المتكفمون بيم في وضعية اجتماعية ىشة؛

 

33- 
المادة 

22 

ين عالوة عمى التدابير المشار إلييا في المادت
أعاله، ومن أجل ضمان متابعة  07و 02

كل متعمم لمساره الدراسي سواء خالل فترة 
،  التعميم اإللزامي أو بعده، تعمل الدولة

فٙ ئطبس اعتمادا عمى إمكاناتيا الذاتية أو 

ششاكبد يغ انجًبػبد انزشاثٛخ ٔانقطبع 

، عمى تعبئة انخبص ٔأ٘ ششكبء آخشٍٚ
لقرارات جميع الموارد المتاحة، واتخاذ ا

والتدابير الالزمة، من أجل القيام، بصفة 
 تدريجية، باألعمال التالية 4

 

عالوة عمى التدابير المشار إلييا في المادتين 
أعاله، ومن أجل ضمان متابعة كل  07و 02

متعمم لمساره الدراسي سواء خالل فترة التعميم 
 الحكومة   الدولةاإللزامي أو بعده، تعمل 

فٙ ئطبس اناتيا الذاتية أو اعتمادا عمى إمك

ششاكبد يغ انجًبػبد انزشاثٛخ ٔانقطبع 

، عمى تعبئة جميع انخبص ٔأ٘ ششكبء آخشٍٚ
الموارد المتاحة، واتخاذ القرارات والتدابير 
الالزمة، من أجل القيام، بصفة تدريجية، 

 باألعمال التالية 4

 

ٔحزٗ رزى رحذٚذ  اخزظبص انحكٕيخ -

 ٛخ ثبنًحبعجخ.انًغإٔنٛبد ٔسثظ انًغإٔن

43- 

المادة 

22 

 1البند 

 العمل، خالل أجل ال يتعدى ثالث سنوات -
، عمى إنجاز برنامج وطني لتأىيل مؤسسات 
التربية والتعميم والتكوين القائمة في تاريخ 

عمى  سنتينالعمل، خالل أجل ال يتعدى  -
إنجاز برنامج وطني لتأىيل مؤسسات التربية 
والتعميم والتكوين القائمة في تاريخ دخول ىذا 

 حزٔ ال ٗزن رض٘غ الوضٗذ هي الضهي فٖ رٌف٘ز

الشؤٗخ خبطخ ّاى الشؤٗخ اًظشهذ هٌِب أسثغ 

عٌْاد ّالٗوكي اى ًخظض عزخ عٌْاد اخشٓ 

لالجشاءاد ّ رذاث٘ش ٗوكي رؼجئخ هجِْد الحكْهخ 

 فِ٘ب هي اجل سثح الْقذ .
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 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

اإلطار حيز التنفيذ، وفق -دخول ىذا القانون
معايير مرجعية لتحسين أداء ىذه المؤسسات 

 والرفع من مردوديتيا؛

 

اإلطار حيز التنفيذ، وفق معايير -القانون
مرجعية لتحسين أداء ىذه المؤسسات والرفع 

 من مردوديتيا؛

 

53- 

المادة 

البند  22

2 

،  العمل، خالل أجل أقصاه ست سنوات -
عمى سد الخصاص الحاصل في عدد 

والتكوين، وتزويدىا مؤسسات التربية والتعميم 
باألطر التربوية واإلدارية الكافية وبالبنيات 
والتجييزات الالزمة والمالئمة، مع مراعاة 
طبيعة وحاجيات مختمف مكونات منظومة 
التربية والتكوين والبحث العممي وأسالكيا، 
ومحيطيا االجتماعي والجغرافي واالقتصادي 

 والثقافي؛

 

  نواتست سالعمل، خالل أجل أقصاه  -
عمى سد الخصاص الحاصل في  ثالث سنوات

عدد مؤسسات التربية والتعميم والتكوين، 
وتزويدىا باألطر التربوية واإلدارية الكافية 
وبالبنيات والتجييزات الالزمة والمالئمة، مع 
مراعاة طبيعة وحاجيات مختمف مكونات 
منظومة التربية والتكوين والبحث العممي 

الجتماعي والجغرافي وأسالكيا، ومحيطيا ا
 واالقتصادي والثقافي؛

 

 َفظ انزؼهٛم انخبص ثبعزغالل صيٍ االطالح

المادة  -63

البند  22

العمل عمى إقامة وتطوير وحدات لمدعم 
تشرف عمييا أطر  النفسي وخاليا لموساطة 

العمل عمى إقامة وتطوير وحدات لمدعم 
تشرف عمييا أطر النفسي وخاليا لموساطة 

 َفظ انزؼهٛم
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بمؤسسات التربية والتعميم متخصصة  3
والتكوين بشراكة مع مختمف الفاعمين وشركاء 

ة، وتعميميا عمى الصعيد الوطني المنظوم
 ؛ خالل أجل ال يتعدى ثالث سنوات

 

بمؤسسات التربية والتعميم والتكوين  متخصصة
بشراكة مع مختمف الفاعمين وشركاء المنظومة، 
وتعميميا عمى الصعيد الوطني خالل أجل ال 

 سنتينيتعدى 

 

37- 
المادة 

23 

تعمل الحكومة بشراكة مع جميع الييئات 
العامة والخاصة وفعاليات المجتمع المدني، 
عمى اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان 
 استدامة التعمم والسعي من أجل القضاء عمى 

 

 

 

األمية ومسبباتيا ومظاىرىا، وذلك في أجل 
 ال سيما منيا4عشر سنوات، و  أقصاه 

تعمل الحكومة بشراكة مع جميع الييئات العامة 
والخاصة وفعاليات المجتمع المدني، عمى 
اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان استدامة 
التعمم والسعي من أجل القضاء عمى األمية 

 وذلك في أجل أقصاه  ومسبباتيا ومظاىرىا،
 ، وال سيما منيا4عشر سنواتسنوات  ست

مواصمة تنفيذ مخطط العمل اليادف إلى  -
 تقميص النسبة العامة لألمية؛

تعبئة الموارد المالية الالزمة وتعزيز  -
الشراكات وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدد 
األطراف، لتمويل برامج ومشاريع محو األمية 

٘ز حزٔ ال ٗزن رض٘غ الوضٗذ هي الضهي فٖ رٌف

الشؤٗخ خبطخ ّاى الشؤٗخ اًظشهذ هٌِب أسثغ 

عٌْاد  ػششعٌْاد ّالٗوكي اى ًخظض 

اخشٓ لالجشاءاد ّ رذاث٘ش ٗوكي رؼجئخ هجِْد 

 الحكْهخ فِ٘ب هي اجل سثح الْقذ .
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مواصمة تنفيذ مخطط العمل اليادف إلى  -
 تقميص النسبة العامة لألمية؛

تعبئة الموارد المالية الالزمة وتعزيز  -
الشراكات وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدد 
األطراف، لتمويل برامج ومشاريع محو األمية 
وتشجيع  اإلقبال عمى التعمم والتثقيف، 

داغوجية والتكنولوجية واستعمال الوسائل البي
 الحديثة ليذا الغرض؛ 

إعداد وتنفيذ برامج خاصة لمحو األمية  -
لفائدة غير المتعممين من أصحاب المشاريع 
المدرة لمدخل، وتحفيزىم عمى االنخراط 
دراج االستفادة  والتسجيل واإلقبال عمييا، وا 
من ىذه البرامج ضمن شروط تمويل المشاريع 

 المذكورة؛

امج محو األمية وتوسيع نطاق تكثيف بر  -
تطبيقيا بالوسط القروي و المناطق شبو 

مى التعمم والتثقيف، وتشجيع  اإلقبال ع
واستعمال الوسائل البيداغوجية والتكنولوجية 

 الحديثة ليذا الغرض؛ 

إعداد وتنفيذ برامج خاصة لمحو األمية  -
اريع لفائدة غير المتعممين من أصحاب المش

المدرة لمدخل، وتحفيزىم عمى االنخراط 
دراج االستفادة من  والتسجيل واإلقبال عمييا، وا 
ىذه البرامج ضمن شروط تمويل المشاريع 

 المذكورة؛

تكثيف برامج محو األمية وتوسيع نطاق  -
تطبيقيا بالوسط القروي و المناطق شبو 
الحضرية والمناطق ذات الخصاص، والعمل 

ا وتقييم حصيمتيا بكيفية دورية عمى تتبع تنفيذى
 ومستمرة؛

وضع برامج خاصة ومالئمة لمتربية غير  -
النظامية، والسير عمى تتبع تنفيذىا، بيدف 
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الحضرية والمناطق ذات الخصاص، والعمل 
عمى تتبع تنفيذىا وتقييم حصيمتيا بكيفية 

 دورية ومستمرة؛

وضع برامج خاصة ومالئمة لمتربية غير  -
النظامية، والسير عمى تتبع تنفيذىا، بيدف 

الموجودين  استدراك تمدرس جميع األطفال
خارج المدرسة والعمل عمى تحيينيا وتطويرىا 

 بكيفية منتظمة ومتواصمة.

استدراك تمدرس جميع األطفال الموجودين 
خارج المدرسة والعمل عمى تحيينيا وتطويرىا 

 بكيفية منتظمة ومتواصمة.

38- 
المادة 

25 

عمى تعبئة جميع الوسائل   تعمل الدولة
المتاحة، واتخاذ التدابير الالزمة لتيسير 

وضعية إعاقة أو في  اندماج األشخاص في
وضعية خاصة في منظومة التربية والتكوين 
والبحث العممي، وتمكينيم من حق التعمم 
واكتساب الميارات والكفايات المالئمة 

 لوضعيتيم.

 

مى تعبئة جميع ع الحكومة   الدولةتعمل 
الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير الالزمة 

أو لتيسير اندماج األشخاص في وضعية إعاقة 
في وضعية خاصة في منظومة التربية 
والتكوين والبحث العممي، وتمكينيم من حق 
التعمم واكتساب الميارات والكفايات المالئمة 

 لوضعيتيم.

 

يٍ أجم  رحذٚذ انًغإٔنٛبد  رحقٛق يجذأ ثشط 

انًغإٔنٛخ ثبنًحبعجخ اعزجذال ػجبسح انذٔنخ 

 ثبنحكٕيخ
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39- 

المادة 

25 

الفقرة 

 الثانية

  لغاية، تضع الحكومة، خالل أجلوليذه ا
ثالث سنوات، مخططا وطنيا متكامال لمتربية 
الدامجة لألشخاص في وضعية إعاقة أو في 
وضعية خاصة، ضمن مختمف مكونات 
رساء تكوينات  المنظومة، قوامو تعزيز وا 
مينية وجامعية متخصصة في مجال تربية 
ىؤالء األشخاص وتكوينيم، والسير عمى تتبع 

 تقييمو.تنفيذه و 

  تضع الحكومة، خالل أجل وليذه الغاية،
مخططا وطنيا متكامال  سنتين  سنوات ثالث

لمتربية الدامجة لألشخاص في وضعية إعاقة 
أو في وضعية خاصة، ضمن مختمف مكونات 
رساء تكوينات مينية  المنظومة، قوامو تعزيز وا 
وجامعية متخصصة في مجال تربية ىؤالء 

سير عمى تتبع تنفيذه األشخاص وتكوينيم، وال
 وتقييمو.

َفظ انزؼهٛم انخبص ثحغٍ اعزغالل صيٍ 

 اإلطالح ٔانزؼجئخ انًجزًؼٛخ 

41- 
المادة 

26 

السمطات الحكومية المكمفة بالتربية  تضع 
بتشاور مع الشركاء و  والتعميم والتكوين

السيما  الفرقاء االجتماعيين و جمعيات 
ميثاق »ى ميثاقا يسماآلباء و أولياء التالميذ 

يحدد حقوق المتعمم وواجباتو، يوضع « المتعمم
رىن إشارة كل متعمم ورىن إشارة جميع 
الفاعمين في منظومة التربية والتكوين والبحث 
العممي، الذي يتعين عمييم التقيد بمقتضياتو. 
ويعتبر جزءا ال يتجزأ من األنظمة الداخمية 

السمطات الحكومية المكمفة بالتربية  تضع 
بتشاور مع الشركاء و السيما   والتعميم والتكوين
اعيين و جمعيات اآلباء و أولياء الفرقاء االجتم

ميثاقا يسمى  والجمعيات التمميذية التالميذ
يحدد حقوق المتعمم وواجباتو، « ميثاق المتعمم»

يوضع رىن إشارة كل متعمم ورىن إشارة جميع 
الفاعمين في منظومة التربية والتكوين والبحث 
العممي، الذي يتعين عمييم التقيد بمقتضياتو. 

يتجزأ من األنظمة الداخمية لكل  ويعتبر جزءا ال

فعيل اإلصالح و تعزيز المقاربة التشاركية في ت
تممك المتعمم لمضامين ىذا الميثاق وكذا توسيع 

 مسؤولية االلتزام بمقتضياتو

بداء والرأي من طرف  حذف الزامية التشاور وا 
 المجمس األعمى لمتربية والتكوين
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لكل مؤسسة من مؤسسات التربية والتعميم 
ين في جميع مكونات المنظومة والتكو 

 ومستوياتيا.

الميثاق المذكور قبل الشروع  ويمكن عرض
في العمل بو عمى المجمس األعمى لمتربية 
 والتكوين والبحث العممي إلبداء الرأي بشأنو.

مؤسسة من مؤسسات التربية والتعميم والتكوين 
 في جميع مكونات المنظومة ومستوياتيا.

الميثاق المذكور قبل الشروع في  ويمكن عرض
العمل بو عمى المجمس األعمى لمتربية والتكوين 

 والبحث العممي إلبداء الرأي بشأنو.

14- 
المادة 

27 

من أجل بموغ أىداف منظومة التربية 
والتكوين والبحث العممي وتمكينيا من القيام 

 رزٕنٗ انغهطبد انحكٕيٛخ انًؼُٛخ، بوظائفيا
بتشاور مع مختمف الشركاء، وال سيما منيم 
الفاعمون التربويون واالقتصاديون 

، العمل عمى تجديد  واالجتماعيون والخبراء
ومالءمة المناىج والبرامج والتكوينات 
والمقاربات البيداغوجية المتعمقة بيا، والسير 
 عمى تنفيذ مضامين اليندسة المغوية
المعتمدة، وتطوير موارد ووسائط العممية 
التعميمية، ومراجعة نظام التوجيو المدرسي 

من أجل بموغ أىداف منظومة التربية والتكوين 
 مكينيا من القيام بوظائفيا،والبحث العممي وت

بتشاور مع  رزٕنٗ انغهطبد انحكٕيٛخ انًؼُٛخ
مختمف الشركاء، وال سيما منيم الفاعمون 
 التربويون واالقتصاديون واالجتماعيون والخبراء

وجمعيات أميات وآباء وأولياء التالميذ ، 
عمى   العمل  والجمعيات التممذية والطالبية،
لبرامج والتكوينات تجديد ومالءمة المناىج وا

والمقاربات البيداغوجية المتعمقة بيا، والسير 
عمى تنفيذ مضامين اليندسة المغوية المعتمدة، 
وتطوير موارد ووسائط العممية التعميمية، 

جمعيات أميات وآباء وأولياء التالميذ والجمعيات 
تعتبر شريكا حقيقيا وجزء ال  التممذية والطالبية

 يتجزأ من المنظومة 
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صالح نظام  والميني واإلرشاد الجامعي، وا 
التقييم واالمتحانات واإلشياد، طبقا لألحكام 

 اإلطار. -التالية بعده من ىذا القانون 

ومراجعة نظام التوجيو المدرسي والميني 
صالح نظام التقييم  واإلرشاد الجامعي، وا 

تالية واالمتحانات واإلشياد، طبقا لألحكام ال
 اإلطار. -بعده من ىذا القانون 

24- 31 

الدالئل المرجعية المشار إلييا و  االطار تعرض
أعاله قبل الشروع في العمل بيا  02في المادة 

مى لمتربية والتكوين والبحث عمى المجمس األع
العممي إلبداء الرأي بشأنيا وعمى مصادقة المجنة 
الوطنية لتتبع ومواكبة إصالح منظومة التربية 
والتكوين والبحث العممي المشار إلييا في المادة 

 اإلطار، في أجل أقصاه -من ىذا القانون 82
ثالث سنوات ابتداء من تاريخ شروع المجنة في 

 ا.ممارسة ميامي

المرجعية المشار إلييا في المادة  و االطار تعرض
أعاله قبل الشروع في العمل بيا عمى المجمس  02

األعمى لمتربية والتكوين والبحث العممي إلبداء 
الرأي بشأنيا وعمى مصادقة المجنة الوطنية لتتبع 
ومواكبة إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث 

من ىذا  82دة العممي المشار إلييا في الما
  ثالث سنوات اإلطار، في أجل أقصاه -القانون
ابتداء من تاريخ شروع المجنة في ممارسة سنتين 
 مياميا.

توحيد اآلجال الزمنية بما يمكن من استثمار 
 فعال  لزمن تنزيل اإلصالح ،.

34- 31 

اليندسة المغوية المعتمدة  تطبيقات تحدد
ختمف عناصر السياسة المغوية المتبعة في م

مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث 
 العممي ومستوياتيا.

تحدد اليندسة المغوية المعتمدة عناصر السياسة المغوية 
المتبعة في مختمف مكونات منظومة التربية والتكوين 

  والبحث العممي ومستوياتيا

تضع الحكومة السياسة المغوية المتبعة  في .
ة والبحث مختمف مكونات منظومة التربي

االمغوية  من المفروض ان تحدد السياسة
 عناصر اليندسة المغوية و ليس العكس 
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العممي و مستوياتيا بتشاور مع المجمس  
الوطني لمغات و الثقافة المغربية . وتعكس 

 اليندسة المغوية  عناصر ىذه السياسة

44- 

31 

البند 

 األول

إعطاء األولوية لمدور الوظيفي المعتمدة في 
مدرسة اليادف إلى ترسيخ اليوية الوطنية، ال

وتمكين المتعمم من اكتساب المعارف 
والكفايات، وتحقيق انفتاحو عمى محيطو 
المحمي والكوني، وضمان اندماجو 

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي والقيمي؛

 

 لمغاتإعطاء األولوية لمدور الوظيفي 
      الدستورية الرسمية، العربية واألمازيغية
المعتمدة في المدرسة اليادف إلى ترسيخ اليوية 

وضمان التنشئة عمى التشبث الوطنية، 
وتمكين المتعمم من  بالتوابث الوطنية الراسخة،

اكتساب المعارف والكفايات، وتحقيق انفتاحو 
عمى محيطو المحمي والكوني، وضمان 
اندماجو االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

 والقيمي؛

 

المغات الدستورية الرسمية التنصيص عمى 
  المعتمدة كمغات أساسية لمتدريس بجميع االسالك

54- 

31 

البند 

 الثاني

تمكين المتعمم من إتقان المغتين الرسميتين 
في التخصصات   والمغات األجنبية وال سيما 

العممية والتقنية، مع مراعاة مبادئ اإلنصاف 
 وتكافؤ الفرص؛

ين الرسميتين تمكين المتعمم من إتقان المغت
األكثر تداوال في والمغات األجنبية وال سيما 

التخصصات العممية  في العمميالبحث 
والتقنية، مع مراعاة مبادئ اإلنصاف وتكافؤ 

انشؤٚخ نى رزحذس ػهٗ رذسٚظ كم انًٕاد انؼهًٛخ 

ثهغبد أجُجٛخ ْٔٙ االطبس انًشجؼٙ نٓزا انقبٌَٕ 

ٕاد انؼهًٛخ ػهٗ االطبس، ٔصبَٛب االَفزبح فٙ انً

انهغبد األجُجٛخ ٚجت أٌ ٚكٌٕ ثبنهغبد األكضش 

 رذأال فٙ انؼبنى فٙ انًجبل انؼهًٙ ٔاالثزكبس.



 
 
 
 
 

 

26 
 

 

                                  

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ    ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ     

 

 الوولكخ الوغشث٘خ

 الجشلوبى

     هجلظ الوغزشبسٗي

 الفرص؛

64- 

31 

البند 

 الثالث

عتماد المغة العربية لغة أساسية لمتدريس، ا
وتطوير وضع المغة األمازيغية في المدرسة 
ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع 

عتبارىا لغة رسمية لمدولة، أحكام الدستور، با
ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون 

 استثناء؛

في  اعتماد المغة العربية لغة أساسية لمتدريس
تطوير وضع و  مختمف التخصصات والمراحل
وفق الكيفيات  المغة األمازيغية في المدرسة

التي يحددىا القانون التنظيمي  مراحل تفعيل 
غية والتعميم وباقي الطابع الرسمي لمغة االمازي

ضمن إطار عمل   مجاالت الحياة العامة،
وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، 
باعتبارىا لغة رسمية لمدولة، ورصيدا مشتركا 

 لجميع المغاربة بدون استثناء؛

اإلشبسح األعبعٛخ نهقبٌَٕ انزُظًٛٙ نًشاحم رفؼٛم 

انطبثغ انشعًٙ نأليبصٚغٛخ ثبػزجبسْب االطبس 

 َٕٙ نزطٕٚشْبانقبَ

47- 

31 

البند 

 السادس

العمل عمى تييئة المتعممين من أجل  -
تمكينيم من إتقان المغات األجنبية في سن 
مبكرة، وتأىيميم قصد التممك الوظيفي ليذه 

سنوات  أقصاه ستالمغات، وذلك خالل أجل 
اإلطار  -ابتداء من تاريخ دخول ىذا القانون 

 حيز التنفيذ.

 

المتعممين من أجل تمكينيم  العمل عمى تييئة
من إتقان المغات األجنبية في سن مبكرة، 
وتأىيميم قصد التممك الوظيفي ليذه المغات، 

ابتداء  سنوات ثالث وذلك خالل أجل أقصاه 
اإلطار حيز  -من تاريخ دخول ىذا القانون 

 التنفيذ.

ارقبٌ انهغبد األجُجٛخ ٔاالَفزبح ػهٛٓب يقزضٗ 

رٛجٙ نهذٔنخ ٔثبنزبنٙ ٔجت دعزٕس٘ ٔرٕجّ اعزشا

االَكجبة ػهّٛ ػجش االعزضًبس األيضم نضيٍ 

 اإلطالح أ٘ صالس عُٕاد ٔنٛظ عذ.
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48- 

31 

الفقرة 

 الثالثة

تحدد تطبيقات اليندسة المغوية عمى صعيد 
كل مستوى من مستويات المنظومة، وعمى 
الخصوص منيا مستويات التعميم األولي 

الثانوي التأىيمي  واالبتدائي واإلعدادي والتعميم
والتكوين الميني والتعميم العالي بموجب 
نصوص تنظيمية، وذلك في إطار التقيد 
بالمبادئ المشار إلييا أعاله والقواعد العامة 

من ىذا  71المنصوص عمييا في المادة 
اإلطار، وبعد استطالع رأي  -القانون 

المجمس األعمى لمتربية والتكوين والبحث 
 العممي.

بيقات اليندسة المغوية عمى صعيد كل تحدد تط
مستوى من مستويات المنظومة، وعمى 
الخصوص منيا مستويات التعميم األولي 
واالبتدائي واإلعدادي والتعميم الثانوي التأىيمي 

، قانونوالتكوين الميني والتعميم العالي بموجب 
وذلك في إطار التقيد بالمبادئ المشار إلييا 

المنصوص عمييا في  أعاله والقواعد العامة
اإلطار، وبعد  -من ىذا القانون  71المادة 

استطالع رأي المجمس األعمى لمتربية والتكوين 
 والبحث العممي.

 

ٗفزشع اى أّلٔ هذاخل ًجبج رفؼ٘ل هقزض٘بد 

ُزا القبًْى ُْ جؼل ارخبر الزذاث٘ش الزٌف٘زٗخ لَ 

هي هغؤّل٘خ الحكْهخ ّ سئ٘غِب ّ ل٘غذ 

لزفبدٕ الوقبسثخ  هغؤّل٘خ قطبع حكْهٖ

ّالٌِذعخ الللغْٗخ ٗجت أى  الزجضئ٘٘خ للزفؼ٘ل .

ركْى ثوْجت قبًْى حزٔ ٗزوك ًْاة األهخ هي 

 االطالع ػلٔ رفبط٘لِب 

49- 

32 

البند 

 األول

تقوم السمطات الحكومية المعنية، في إطار 
مخططات عمل لتنفيذ مبادئ ومضامين اليندسة 

أعاله، باتخاذ  37المغوية المشار إلييا في المادة 

تقوم السمطات الحكومية المعنية، في إطار 
مخططات عمل لتنفيذ مبادئ ومضامين اليندسة 

أعاله، باتخاذ  37ا في المادة المغوية المشار إليي

أكبدًٚٛخ يحًذ انغبدط نهغخ انؼشثٛخ يإعغخ 

ًٕيٛخ ٚذخم فٙ يذال اخزظبطٓب انُٕٓع ػ

 ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔانجحش فٙ عجم رطٕٚشْب.
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 التدابير التالية4

مراجعة عميقة لمناىج وبرامج تدريس المغة  -
العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية واألدوات 

 الديداكتيكية المعتمدة في تدريسيا؛

-  

 التدابير التالية4

مراجعة عميقة لمناىج وبرامج تدريس المغة  -
العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية واألدوات 

بتنسيق مع  لديداكتيكية المعتمدة في تدريسياا
 أكاديمية محمد السادس لمغة العربية

-  

51- 

32  

البند  

 الثاني

مواصمة المجيودات الرامية إلى تييئة المغة 
األمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في أفق تعميميا 

 عمى مستوى التعميم المدرسي؛ رذسٚجٛب

رؼو٘ن رذسٗظ اللغخ االهبصٗغ٘خ ػلٔ هغزْٓ 

 ٌؼل٘ن الوذسعٖ؛ال

  

 

انفظم انخبيظ يٍ انذعزٕس ٔانقبٌَٕ انزُظًٛٙ 

 نًشاحم رفؼٛم انطبثغ انشعًٙ نأليبصٚغٛخ.

51- 
32 

 5البند 

إدراج التكوين بالمغة اإلنجميزية في تخصصات 
وشعب التكوين الميني، إلى جانب المغات 

 المعتمدة في التكوين؛

 

 

ات إدراج التكوين بالمغة اإلنجميزية في تخصص
الى وشعب التكوين الميني، إلى جانب المغات 

جانب المغتين الرسميتين المعتمدتين في 
 التكوين

 

انزكٍٕٚ ٚجت أٌ ٚكٌٕ ثبنهغزٍٛ انشعًٛزٍٛ 

 انذعزٕسٚزٍٛ يغ االَفزبح ػهٗ انهغخ االَجهٛضٚخ
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25- 
32 

 6البند 

تمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من  -
، مع تقيدىم  ةاكتساب كفايات لغوية متعدد

باستعمال المغة المقررة في التدريس دون غيرىا 
 من االستعماالت المغوية.

تمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من اكتساب 
وفق مخطط تعده السمطة  كفايات لغوية متعددة

،  الحكومية المعنية في أجل اقصاه ثالث سنوات
مع تقيدىم باستعمال المغة المقررة في التدريس 

 ن غيرىا من االستعماالت المغويةدو 

وذلك حتى يتم تنزيل ر وفقا لمفصل الخامس من الدستو 
كل التدابير اإلصالحية في أفق زمني يتوافق و 

 اإلرادة المعمن عنيا  في القانون و في الرؤية .

35- 33 

يتعين عمى الحكومة أن تتخذ جميع التدابير 
الالزمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية 

التعميم والتكوين والبحث العممي في و 
القطاعين العام والخاص من تطوير موارد 
ووسائط التدريس والتعمم والبحث في منظومة 
التربية والتكوين والبحث العممي، وال سيما من 

 خالل اآلليات التالية4 

تتخذ جميع التدابير الالزمة الحكومة أن تمتزم 
لتعميم والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية وا

والتكوين والبحث العممي في القطاعين العام 
والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس 
والتعمم والبحث في منظومة التربية والتكوين 

في افق زمني اليتجاوز ثالث  ميوالبحث العم
  وال سيما من خالل اآلليات التالية4، سنوات

إخضاع ىذا االلتزام لصيغة الوجوب ووفق سقف 
  تى ال ييدر زمن اإلصالح.زمني ح

إحداث جامعية رقمية كآليات موازية لمتعمم  إضافة بند جديد4  33 -45
بشراكة مع الفاعميين المدنيين و 

االنخراط في التحول الرقمي الذي يعرفو العالم و 
مواكبة اإلقبال المتزايد عمى التعمم عن بعد و كذا 
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 االقتصاديين.

 

 تخفيض كمفة التعميم .

55- 43 

تقوم السمطات الحكومية المعنية، خالل أجل 
ال يتعدى ست سنوات، بمراجعة شاممة لنظام 
التوجيو المدرسي والميني واإلرشاد الجامعي، 
من أجل مصاحبة المتعمم ومساعدتو عمى 
تحديد اختياراتو في مساره التعميمي، وتوفير 
الدعم البيداغوجي المستدام لو، وذلك من 

 ر التالية 4خالل اتخاذ التدابي

تقوم السمطات الحكومية المعنية، خالل أجل ال 
سنوات، بمراجعة شاممة  ثالث ستيتعدى 

لنظام التوجيو المدرسي والميني واإلرشاد 
الجامعي، من أجل مصاحبة المتعمم ومساعدتو 
عمى تحديد اختياراتو في مساره التعميمي، 
وتوفير الدعم البيداغوجي المستدام لو، وذلك 

 ل اتخاذ التدابير التالية 4من خال

المالءمة مع البرمجة الزمنية المعتمدة في 
 التنفيذ

 

65- 34 

إشراك جميع الفاعمين و الشركاء في  - 4 3إضافة بنود جديد بعد البند
 عممية التوجيو و االرشاد ؛

اعتماد مقاربة إعالمية متطورة لمتوجيو  -
 و اإلرشاد؛

 اعتماد التوجيو و االرشاد الرقمي ؛ -
ديد و تطوير المقاربة التأىيمية ، و تج -

 برامج تكوين أطر التوجيو و االرشاد؛
 اعتماد نظام المدرسة الموجية ؛ -

 توسيع المقاربة التشاركية و التواصمية.
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-  

 
     

57- 35 

تقوم السمطات الحكومية المعنية، خالل أجل 
ال يتعدى ثالث سنوات، بمراجعة شاممة لنظام 

اإلشياد المطبق في التقييم واالمتحانات و 
اإلطار حيز  -تاريخ دخول ىذا القانون 

التنفيذ، والسيما من خالل اتخاذ التدابير 
 التالية4

تطوير دالئل مرجعية لألنشطة التقييمية  -
حسب مختمف المستويات واألسالك وأطوار 

 التكوين؛

 

المكمفة  المعنيةتقوم السمطات الحكومية 
يتعدى ثالث خالل أجل ال  بالتربية والتكوين

سنوات، بمراجعة شاممة لنظام التقييم 
واالمتحانات واإلشياد المطبق في تاريخ دخول 

اإلطار حيز التنفيذ، والسيما من  -ىذا القانون 
 خالل اتخاذ التدابير التالية4

تطوير دالئل مرجعية لألنشطة التقييمية  -
حسب مختمف المستويات واألسالك وأطوار 

حذف نظام االمتحانات مع مراعاة   التكوين
 في التعميم األساسي

   

 تدقيق السمطة الحكومية المعنية

 المالئمة مع األنظمة التعميمية الرائدة 
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58- 37 

تحدد ميام وكفايات األطر التربوية واإلدارية 
والتقنية المنتمية لمختمف الفئات المينية 
العاممة في مجاالت التربية والتعميم والتكوين 

العممي في دالئل مرجعية لموظائف والبحث 
والكفاءات، تعتمد إلسناد المسؤوليات التربوية 
والعممية واإلدارية، وتقييم األداء، والترقي 

 الميني.

ويتعين أن يراعى في إعداد ىذه الدالئل 
مبادئ المرونة والقابمية لمتكيف وخصوصية 
كل مينة، مع األخذ في االعتبار حاجيات 

لتكوين والبحث العممي منظومة التربية وا
 ومتطمباتو.

 

تحدد ميام وكفايات األطر التربوية واإلدارية 
والتقنية المنتمية لمختمف الفئات المينية العاممة 
في مجاالت التربية والتعميم والتكوين والبحث 
العممي في دالئل مرجعية لموظائف والكفاءات، 
تعتمد إلسناد المسؤوليات التربوية والعممية 

 دارية، وتقييم األداء، والترقي الميني.واإل

ويتعين أن يراعى في إعداد ىذه الدالئل مبادئ 
المرونة والقابمية لمتكيف وخصوصية كل مينة، 
مع األخذ في االعتبار حاجيات منظومة التربية 

في  التكوين والبحث العممي ومتطمباتوو 
 القطاعين  العام والخاص.

 . 

 

 في القطاعين الخاصلتوحيد المعايير المعتمدة 

إدماج منظومة التدبير العمومي الجديد في 
 تدبير العممية التربوية
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59- 

43 

الفقرة 

 الرابعة

ومن أجل ذلك، تتخذ السمطات العمومية التدابير 
التشريعية الالزمة إلقرار نظام خاص ومتكامل 
لمتحفيز عمى إبرام الشراكات المذكورة، بيدف 

ي المنتج وتطويرىا، تشجيع مشاريع البحث العمم
وتكوين الباحثين والمتخصصين، وتمكينيم من 
االنخراط في شبكات ومراكز  ومختبرات البحث 
عمى الصعيد الدولي، وتبادل الخبرات، وتعزيز 
بنيات البحث العممي وتقويتيا، ومواكبة 

 المستجدات.  
وعالوة عمى ذلك، يمكن لمدولة في إطار تعاقد 

لمتعميم العالي  استراتيجي تكميف مؤسسات
والبحث العممي بإنجاز أو اإلشراف عمى إنجاز 
برامج ومشاريع خاصة في مجال البحث العممي 
لحسابيا أو لحساب مرافق عمومية تابعة ليا وفق 
  شروط تحفيزية تحدد في إطار اتفاقيات خاصة.

 

ومن أجل ذلك، تتخذ السمطات العمومية التدابير 
ام خاص ومتكامل التشريعية الالزمة إلقرار نظ

لمتحفيز عمى إبرام الشراكات المذكورة، بيدف 
تشجيع مشاريع البحث العممي المنتج وتطويرىا، 
وتكوين الباحثين والمتخصصين، وتمكينيم من 
االنخراط في شبكات ومراكز  ومختبرات البحث 
عمى الصعيد الدولي، وتبادل الخبرات، وتعزيز 

كبة بنيات البحث العممي وتقويتيا، وموا
 المستجدات.  

في  لمحكومة لمدولةوعالوة عمى ذلك، يمكن 
إطار تعاقد استراتيجي تكميف مؤسسات لمتعميم 
العالي والبحث العممي بإنجاز أو اإلشراف عمى 
إنجاز برامج ومشاريع خاصة في مجال البحث 
العممي لحسابيا أو لحساب مرافق عمومية 
 تابعة ليا وفق شروط تحفيزية تحدد في إطار

 اتفاقيات خاصة. 

وتحديد  توحيد المفاىيم الموظفة في القانون
 المسؤوليات
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16- 

44 

الفقرة 

 االولى

تعمل الدولة من أجل تحقيق األىداف 
اإلطار  -المنصوص عمييا في ىذا القانون 

عمى وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، 
يحدد مساىمة القطاع الخاص في تطوير 

والبحث العممي،  منظومة التربية والتكوين
والرفع من مردوديتيا، وتمويميا، وتحسين 
جودتيا، وتنويع العرض التربوي والتعميمي 
والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي 
عمى الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات 
الخصاص في البنيات المدرسية، كما يحدد 
اإلجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن 
يستفيد منيا القطاع المذكور، في إطار تنفيذ 
 االلتزامات التعاقدية المبرمة بينو وبين الدولة

. 

 

من أجل تحقيق األىداف  الحكومة الدولةتعمل 
اإلطار  -المنصوص عمييا في ىذا القانون 

عمى وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، 
يحدد مساىمة القطاع الخاص في تطوير 

التكوين والبحث العممي، منظومة التربية و 
والرفع من مردوديتيا، وتمويميا، وتحسين 
جودتيا، وتنويع العرض التربوي والتعميمي 
والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي 
عمى الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات 
الخصاص في البنيات المدرسية، كما يحدد 

مكن أن اإلجراءات والتدابير التحفيزية التي ي
يستفيد منيا القطاع المذكور، في إطار تنفيذ 
 االلتزامات التعاقدية المبرمة بينو وبين الدولة

 . السيما ذات الطبيعة الجبائية و العقارية

 . 

تحديد المسؤوليات )الحكومة وليس الدولة(  -
 حتى يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة بوضوح.

خاصة وان  اىم العراقيل التي تواجو  -
اع الخاص في ىذا المجال ذات طبيعة القط

 جبائية و عقارية .
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16- 

44 

الفقرة 

 الثانية

ويجب أن تراعى في اإلطار التعاقدي المشار 
إليو في الفقرة السابقة بصفة خاصة معايير 
الحكامة والجودة والتمركز الجغرافي وتكاليف 

 التمدرس والمردودية.

ر ويجب أن تراعى في اإلطار التعاقدي المشا
إليو في الفقرة السابقة بصفة خاصة معايير 
الحكامة والجودة والتمركز الجغرافي وتكاليف 

وكذا تحفيزات جبائية  التمدرس والمردودية.
لألسر التي تدرس أبناءىا في مؤسسات 

 القطاع الخاص .

تخفيف العبئ المالي عن األسر التي تختار 
 تدريس أبناءىا في القطاع الخاص.

26- 46 

الدولة مجيودىا في تعبئة الموارد  تواصل
وتوفير الوسائل الالزمة لتمويل منظومة 
التربية والتكوين والبحث العممي، وتنويع 
مصادره، وال سيما تفعيل التضامن الوطني 
والقطاعي، من خالل مساىمة جميع 
األطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منيم 
الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاوالت 

 ٔاألعش انًٛغٕسح،لعمومية والقطاع الخاص ا
مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عمييا 

 اإلطار. -في ىذا القانون 

مجيودىا في تعبئة الموارد  الدولةتواصل 
وتوفير الوسائل الالزمة لتمويل منظومة التربية 
والتكوين والبحث العممي، وتنويع مصادره، وال 

ي والقطاعي، من سيما تفعيل التضامن الوطن
خالل مساىمة جميع األطراف والشركاء 
 المعنيين، وخصوصا منيم الجماعات الترابية

والمؤسسات  التي تتوفر عمى إمكانيات مالية،
ّاألعش والمقاوالت العمومية والقطاع الخاص 

مع مراعاة المبادئ والقواعد  الو٘غْسح،
 اإلطار. -المنصوص عمييا في ىذا القانون 

من  37التعميم مضمون بنص الفصل  الحق في 
الدستور و بمقتضى االلتزامات الدولية لممغرب 

من العيد الدولي لمحقوق  73وخاصة المادة 
 االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
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36- 84 

يتعين عمى الدولة أن تقوم بتطوير برامج 
لمتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في 

يم والتكوين والبحث مجال التربية والتعم
العممي، وخاصة فيما يتعمق بتمويل تعميم 
التعميم اإللزامي، والتعميم عن بعد، والتربية 
غير النظامية، ومحاربة األمية، والتعميم مدى 
الحياة، وتنمية البحث العممي، والرفع من 
جودة منظومة التربية والتكوين والبحث 

 العممي.

 

تقوم بتطوير أن  الحكومة الدولةيتعين عمى 
برامج لمتعاون والشراكة في إطار التعاون 
الدولي في مجال التربية والتعميم والتكوين 
والبحث العممي، وخاصة فيما يتعمق بتمويل 
تعميم التعميم اإللزامي، والتعميم عن بعد، 
والتربية غير النظامية، ومحاربة األمية، 
والتعميم مدى الحياة، وتنمية البحث العممي، 

رفع من جودة منظومة التربية والتكوين وال
 والبحث العممي.

 

انسجاما مع روح التعديالت السابقة الرامية  -
 الى التحديد الدقيق لممسؤوليات

 

46- 

 

 

49 

 

 

 

تحقيقا لألىداف المنصوص عمييا في ىذا 
اإلطار والمتعمقة بتنمية البحث  -القانون

ويره والنيوض بو، تعمل الحكومة العممي وتط
عمى تعزيز الصندوق الوطني لدعم البحث 
العممي والتنمية التكنولوجية المحدث بموجب 

لمسنة المالية  88.22قانون المالية رقم 

تحقيقا لألىداف المنصوص عمييا في ىذا 
اإلطار والمتعمقة بتنمية البحث  -القانون

العممي وتطويره والنيوض بو، تعمل الحكومة 
 5.1تخصيص نسبة عامة ال تقل عن عمى 

 في المئة من النتاج الداخمي اإلجمالي، في
تعزيز الصندوق الوطني ل  أفق ست سنوات

تمويل كما تقوم العديد من الدول الرائدة في 
البحث العممي ككوريا مثال  والتي نصحنا 

صندوق النقد الدولي باتباع نموذجيا 
 االقتصادي.
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،  الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم 0227
 7207من رمضان  03بتاريخ  7.22.387

، يتم  ( بموارد إضافية0222ديسمبر  02)
 عبئتيا لتمويل العمميات التالية4ت

استدراك الخصاص الحاصل في  -
التجييزات الالزمة إلنجاز برامج ومشاريع 
البحث العممي وفق األولويات المحددة في 

 االستراتيجية الوطنية لمبحث العممي ؛

برامج لمتكوين وتأىيل الموارد البشرية  -
العاممة في إطار مشاريع البحث العممي 

ن قبل الصندوق، وال سيما الباحثين الممولة م
والخبراء المتخصصين حسب مجاالت 

 البحث.

 

تسير الحكومة عمى مراجعة شاممة لمساطر 

لدعم البحث العممي والتنمية التكنولوجية 
 88.22المحدث بموجب قانون المالية رقم 

،  الصادر بتنفيذه الظيير 0227لمسنة المالية 
من  03بتاريخ  7.22.387الشريف رقم 

( بموارد 0222ديسمبر  02) 7207رمضان 
 ميات التالية4، يتم تعبئتيا لتمويل العم إضافية

استدراك الخصاص الحاصل في التجييزات  -
الالزمة إلنجاز برامج ومشاريع البحث العممي 
وفق األولويات المحددة في االستراتيجية 

 الوطنية لمبحث العممي ؛

برامج لمتكوين وتأىيل الموارد البشرية العاممة  -
في إطار مشاريع البحث العممي الممولة من 

سيما الباحثين والخبراء  قبل الصندوق، وال
 المتخصصين حسب مجاالت البحث.

تسير الحكومة عمى مراجعة شاممة لمساطر 
جراءات اإلنفاق العمومي عمى قطاع البحث  وا 
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56- 

 

 

51 

 

 

 

جراءات اإلنفاق العمومي عمى قطاع البحث  وا 
العممي، بما يحقق تبسيطيا وشفافيتيا 
وعقمنتيا وفعاليتيا، قصد تسييل عمميات 
تدبير برامج ومشاريع البحث العممي 

عتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذىا الم
 وتحقيق األىداف المتوخاة منيا.

تبسيطيا  الرفع منيا   يحققالعممي، بما 
وشفافيتيا وعقمنتيا وفعاليتيا، قصد تسييل 
عمميات تدبير برامج ومشاريع البحث العممي 

وااللتقائية  وتوفير شروط النجاعة المعتمدة،
في تنفيذىا وتحقيق األىداف  واالستيداف

 المتوخاة منيا.

 

ات ضرورة العمل عمى الرفع من نسبة مخصص
المالية العمومية لمبحث العممي مع مراعاة حسن 

 االستيداف وااللتقائية.

66- 15 

رشجغ انحكٕيخ عٛبعخ انششاكخ ٔانزؼبقذ فٙ 

ئَجبص ثشايج ٔيشبسٚغ انجحش انؼهًٙ، ثٍٛ 

يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ 

ْٔٛئبد ٔيإعغبد انقطبع انخبص، ٔثظفخ 

رنك يٍ خبطخ يُٓب انًقبٔالد انٕطُٛخ، ٔ

خالل ٔضغ َظبو نهزحفٛض نفبئذح ْزِ انجشايج 

ٔانًشبسٚغ، ٚزضًٍ رذاثٛش يبنٛخ ٔججبئٛخ 

 خبطخ رحذد ثًٕجت قبٌَٕ نهًبنٛخ.

رشجغ انحكٕيخ عٛبعخ انششاكخ ٔانزؼبقذ فٙ 

ئَجبص ثشايج ٔيشبسٚغ انجحش انؼهًٙ، ثٍٛ 

يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ ْٔٛئبد 

ص، ٔثظفخ خبطخ ٔيإعغبد انقطبع انخب

ضوي الوخطظ يُٓب انًقبٔالد انٕطُٛخ، 

الْطٌٖ الزٕ ٗحذدٍ الوجلظ الْطٌٖ للجحش 

ٔرنك يٍ خالل ٔضغ َظبو نهزحفٛض  الؼلوٖ

نفبئذح ْزِ انجشايج ٔانًشبسٚغ، ٚزضًٍ رذاثٛش 

يبنٛخ ٔججبئٛخ خبطخ رحذد ثًٕجت قبٌَٕ 

 نهًبنٛخ.

من أجل سياسة مندمجة وواضحة لمبحث العممي 
جو والذي يندرج ضمن مخطط وطني يعده المو 

 المجمس الوطني لمبحث العممي.
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67- 75 

رحذس نذٖ سئٛظ انحكٕيخ نجُخ ٔطُٛخ نززجغ 

ٔيٕاكجخ ئطالح يُظٕيخ انزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ 

ٔانجحش انؼهًٙ، رضطهغ، ػهٗ انخظٕص، 

 ثبنًٓبو انزبنٛخ:

 

لجٌخ ث٘ي ّصاسٗخ رحذس نذنٗ سئٛظ انحكٕيخ 

نززجغ  الحكْه٘خ الوؼٌ٘خ  رزكْى هي القطبػبد 

ٔ يٕاكجخ رغٛٛش  يُظٕيخ انزشثٛخ ٔ انزكٍٕٚ 

ٔانجحش انؼهًٙ ، رضطهغ ػهٗ انخظٕص ، 

 ثبنًٓبو انزبنٛخ:

 

التقميل من كثرة المجان و الييئات وغيرىا توخيا 
لضمان حسن حكامة تنفيذ مقتضيات ىذا القانون 

 االطار.

 

68- 

75  

البند 

 الرابع

اف المنصوص عمييا في تتبع تنفيذ األىد -
اإلطار داخل اآلجال القانونية -ىذا القانون
 المحددة ليا. 

 

األىداف المنصوص عمييا  آجال تتبع تنفيذ 
اإلطار داخل اآلجال القانونية -في ىذا القانون
 المحددة ليا.

اآلجال أساسية في إنجاح اإلصالح اعتبارا أن 
ىدر زمن اإلصالح ىو من اعطاب المنظومة 

 سيةاالسا

69- 

75 

الفقرة 

 االخيرة

يحدد تأليف ىذه المجنة وتنظيميا وكيفيات 
 سيرىا بنص تنظيمي

يحدد تأليف ىذه المجنة وتنظيميا وكيفيات 
 سيرىا بنص تنظيمي

 لممالءمة

17- 85 

تعتبر اآلجال المنصوص عمييا في ىذا 
اإلطار آجاال كاممة، وتحتسب  -القانون 

لتشريعية ابتداء من تاريخ دخول النصوص ا
 والتنظيمية الالزمة لتطبيقو حيز التنفيذ

تعتبر اآلجال المنصوص عمييا في ىذا 
اإلطار آجاال كاممة، وتحتسب  -القانون 

نشر ىذا القانون االطار في ابتداء من تاريخ 
 الجريدة الرسمية

لالنسجام مع االجال التي تم تحديدىا في  
وفق مختمف مواد ىذا القانون  االطار و 

ديالت التي تقدمنا بو وحتى ال يرتين تنفيذه التع
 بالنصوص التنظيمية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

    71.1571.15اإلطار رقم اإلطار رقم --قانــونقانــونالالمشروع  مشروع  الالالتعديـالت المقدمـة على التعديـالت المقدمـة على 

  يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمييتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

  من طرف فريق العدالة والتنميةمن طرف فريق العدالة والتنمية  



م العذالت والخىمُت على  ًخعلم بمىظىمت التربُت 51.17سكم ئظاس   -مششوع كاهىن حعذًالث فٍش

ن والبحث العلمي  والخكٍى

 

1 

 

 هص اإلاششوع الخعذًـل اإلالترح حعلُل الخعذًل
سكم 

 الخعذًل
 اإلاادة

الاكخصاس على ملخضُاث الذسخىس 

كمشجعُت ٌسدىذ عليها اللاهىن 

ؤلاظاس على اعخباس  أهه ًىص في 

جصذًشه على سمى  الاجفاكُاث 

الذولُت التي صادق عليها اإلاغشب 

عاث  فىس وششها، على الدشَش

الىظىُت ، ورلك في هعاق أحكام 

الذسخىس، وكىاهين اإلاملكت، 

 وهىٍتها الىظىُت الشاسخت، حسمى، 

وئلى  ملخضُاث دسخىس اإلاملكتاظدىادا ئلى 

الاجفاكُاث الذولُت اإلاخعللت بحلىق ؤلاوسان كما 

 صادكذ عليها اإلاملكت اإلاغشبُت أو اهضمذ ئليها

-5102لشؤٍت الاظتراجُجُت لإلصلح ا لخىصُت وجفعُلا

التي أكشها حللت امللك مدمذ العادط هصشه  5101

ل هللا   -اخخُاساتها الكبري ئلى كاهىن والذاعُت ئلى جدٍى

لتزم الجمُع  ئػاس ًجعذ حعاكذا وػىُا ًلضم الجمُع، ٍو

ابخفعُل ملخظُاجه ؛

ا....

 

اظدىادا ئلى ملخظُاث دظخىس اململكت وئلى 

الاجفاكُاث الذولُت املخعللت بدلىق إلاوعان كما 

صادكذ عليها اململكت املغشبُت أو اهظمذ ئليها وجفعُل 

 5101-5102ظتراجُجُت لإلصلح لخىصُت الشؤٍت الاا

التي أكشها حللت امللك مدمذ العادط هصشه هللا 

ل اخخُاساتها الكبري ئلى كاهىن  ئػاس  -والذاعُت ئلى جدٍى

لتزم الجمُع  ًجعذ حعاكذا وػىُا ًلضم الجمُع، ٍو

ابخفعُل ملخظُاجه ؛

ا.....

ا

 

1 

 

 الذًباجت

الفقرة 

 األولى

 

 

 

وخُث ئن جدلُم إلاهصاف وجكافإ الفشص 

اٌعخىحب الاظدىاد ئلى مجمىعت مً الشافعاث أهمها:

وخُث ئن جدلُم إلاهصاف وجكافإ الفشص 

اٌعخىحب الاظدىاد ئلى مجمىعت مً الشافعاث أهمها:
2 

 الذًباجت

 6البند 
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 هص اإلاششوع الخعذًـل اإلالترح حعلُل الخعذًل
سكم 

 الخعذًل
 اإلاادة

 

 

 

 

 

 

التي جلخض ي مشحلت ؤلاصالح 

ًإسس لها اللاهىن ؤلاظاس الاهكباب 

وبشكل فعلي وفعال على اللضاء 

على ألامُت مما ًلخض ي أن ًخجاوص 

ألامش مجشد جىفير الششوط الكفُلت 

 بزلك.

ػفا  حعمُم حعلُم دامج وجظامني لفائذة حمُع لاا -

ادون جمُيز؛

حعل الخعلُم لاولي ئلضامُا باليعبت للذولت  -

اولاظش؛

ل جمُيز ئًجابي لفائذة لاػفا  في املىاػم  - جخٍى

ت، فظل عً املىاػم التي  اللشوٍت وشبه الحظٍش

احشكى مً العجض أو الخصاص؛ 

-  ً طمان الحم في ولىج التربُت والخعلُم والخكٍى

ئعاكت أو في وطعُاث لفائذة لاػفا  في وطعُت 

اخاصت؛ 

مىاصلت الجهىد الهادفت ئلى الخصذي للهذس  -

والاهلؼاع املذسظُين، ووطع بشامج حصجُعُت 

لخعبئت وجدعِغ لاظش بخؼىسة الاهلؼاع عً 

االذساظت في ظً مبكشة؛ 

حعمُم حعلُم دامج وجظامني لفائذة حمُع  -

الاػفا  دون جمُيز؛

حعل الخعلُم لاولي ئلضامُا باليعبت للذولت  -

اولاظش؛

ل جمُيز ئًجابي لفائذة لاػفا  في املىاػم  - جخٍى

ت، فظل عً املىاػم التي  اللشوٍت وشبه الحظٍش

احشكى مً العجض أو الخصاص؛ 

-  ً طمان الحم في ولىج التربُت والخعلُم والخكٍى

لفائذة لاػفا  في وطعُت ئعاكت أو في وطعُاث 

اخاصت؛ 

مىاصلت الجهىد الهادفت ئلى الخصذي للهذس  -

هلؼاع املذسظُين، ووطع بشامج حصجُعُت والاا

لخعبئت وجدعِغ لاظش بخؼىسة الاهلؼاع عً 

االذساظت في ظً مبكشة؛ 
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3 

 

 هص اإلاششوع الخعذًـل اإلالترح حعلُل الخعذًل
سكم 

 الخعذًل
 اإلاادة

اللظاء على  العمل على جىفير الششوط الكفُلت  -

الامُت.

العمل على جىفير الششوغ الكفُلت باللظاء على  -

الامُت.

اعخماد هفس الصُغت التي جاءث 

الاستراجُجُت باعخباسها  تالشؤٍفي 

حاصث على جىافم واسع بين 

مخخلف مكىهاث اإلاجلس ألاعلى 

 للتربُت والخكىٍن.

-ًلصذ باملصؼلحاث الخالُت في مذلى  هزا اللاهىن 

اإلاػاس والىصىص التي ظدخخز لخؼبُله ما ًلي: 

املخعلم: كل معخفُذ مً الخذماث الخعلُمُت أو  -

يُت أو هما معا التي جلذ مها مإظعاث التربُت الخكٍى

ً بمخخلف أصىافها وبأي شكل  والخعلُم والخكٍى

مً لاشكا ، ظىاء بصفخه جلمُزا أو ػالبا أو 

امخذسبا أو بأي صفت أخشي؛

الخىاوب اللغىي: ملاسبت بُذاغىحُت وخُاس جشبىي  -

مخذسج ٌعدثمش في الخعلُم املخعذد اللغاث، بهذف جىىَع 

غ، جاهب اللغخين الشسمُخين  ئلىلغاث الخذَس

ورلك  وجحسين الخحصُل الذساس ي فيها،للذولت

اإلاىاد، والسُما العلمُت والخلىُت منها، بخذَسغ بعع 

 ًلصذ باملصؼلحاث الخالُت في مذلى  هزا اللاهىنا

اإلاػاس والىصىص التي ظدخخز لخؼبُله ما ًلي: -

املخعلم: كل معخفُذ مً الخذماث الخعلُمُت أو  -

يُت أو هما معا التي جلذمها مإظعاث  الخكٍى

ً بمخخلف أصىافها وبأي  التربُت والخعلُم والخكٍى

شكل مً لاشكا ، ظىاء بصفخه جلمُزا أو ػالبا 

اأو مخذسبا أو بأي صفت أخشي؛

اللغىي: ملاسبت بُذاغىحُت وخُاس جشبىي الخىاوب  -

مخذسج ٌعدثمش في الخعلُم املخعذد اللغاث، بهذف 

غ ع لغاث الخذَس حاهب اللغخين  ئلى جىَى

الشظمُخين للذولت، ورلك بخذَسغ بعع املىاد، 

والظُما العلمُت والخلىُت منها، أو بعع املظامين 

 2اإلاادة  3



م العذالت والخىمُت على  ًخعلم بمىظىمت التربُت 51.17سكم ئظاس   -مششوع كاهىن حعذًالث فٍش

ن والبحث العلمي  والخكٍى

 

4 
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سكم 

 الخعذًل
 اإلاادة

املظامين أو املجضوءاث في بعع املىاد بلغت أو  أو بعض

اجاهب اللغخين الشسمُخين للذولت. ئلىبلغاث أحىبُت

أو املجضوءاث في بعع املىاد بلغت أو بلغاث 

اأحىبُت.

جظل مخعلباث جىمُت اإلاجخمع من 

أسمى الغاًاث التي حسعى مىظىمت 

التربُت والخكىٍن ئلى جحلُلها 

وحسمى بزلك على باقي ألاهذاف 

 عليها.ت التي ًجب أن جأحي الحل

إلاػاس الىػني املشحعي لإلشهاد: آلُت لخدذًذ  -

على الصعُذ الىػني، وفم وجصيُف الشهاداث 

اث  شبكت مشحعُت مً املعاًير جىؼبم على معخٍى

مخعلباث جىمُت مدذدة مً هخائج الخعلماث، جشاعي 

ا؛وجىمُت اإلاجخمعخاحاث ظىق الشغل وااإلاجخمع

إلاػاس الىػني املشحعي لإلشهاد: آلُت لخدذًذ  -

على الصعُذ الىػني، وفم وجصيُف الشهاداث 

اث شبكت مشحعُت مً  املعاًير جىؼبم على معخٍى

مدذدة مً هخائج الخعلماث، جشاعي خاحاث ظىق 

االشغل وجىمُت املجخمع؛

 3اإلاادة  4

اعخماد هفس الصُغت اإلاعخمذة في 

من  1الفلشة الثاهُت من الفصل 

 الذسخىس.

ً والبدث العلمي مً  حعدىذ مىظىمت التربُت والخكٍى

مً  0املادة أحل جدلُم لاهذاف املىصىص عليها في 

اإلاػاس ئلى املبادئ واملشجكضاث الخالُت : -هزا اللاهىن 

الثىابذ الذظخىسٍت للبلد املخمثلت في الذًً  -

، والىخذة الىػىُت السمحالحىُفإلاظلمي 

مخعذدة الشوافذ، وامللكُت الذظخىسٍت ، والاخخُاس 

االذًملشاػي؛

ً والبدث العلمي  حعدىذ مىظىمت التربُت والخكٍى

 0حل جدلُم لاهذاف املىصىص عليها في املادة مً أ

إلاػاس ئلى املبادئ واملشجكضاث الخالُت  -مً هزا اللاهىن 

ا:

الثىابذ الذظخىسٍت للبلد املخمثلت في الذًً  -

إلاظلمي الحىُف، والىخذة الىػىُت مخعذدة 

الشوافذ، وامللكُت الذظخىسٍت، والاخخُاس 

5 

 

 

 

اإلاادة 

 1البند 4
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 الخعذًل
 اإلاادة

االذًملشاػي؛

ا

جظل مخعلباث جىمُت اإلاجخمع من 

أسمى الغاًاث التي حسعى مىظىمت 

التربُت والخكىٍن ئلى جحلُلها 

 وحسمى بزلك على باقي ألاهذاف.

جي املىظىمت  - ً خٍش طمان ملءمت مىاصفاث جكٍى

ومخؼلباث ظىق الشغل؛  حاجاث البالد في الخىمُتمع 

اوالاسخجابت لحاجاث البالد في الخىمُت؛

جي املىظىمت طمان  - ً خٍش ملءمت مىاصفاث جكٍى

مع مخؼلباث ظىق الشغل، والاظخجابت لحاحاث 

االبلد في الخىمُت؛

6 

 

 4اإلاادة 

 11البند 

الذولت هي من جخحمل بشكل 

أساس ي جحلُم أهذاف ئصالح 

مىظىمت التربُت والخكىٍن والبحث 

العلمي، وحعخبر ألاظشاف ألاخشي بما 

في في رلك ألاسش مجشد مساهمت 

 رلك.

ٌعخبر جدلُم أهذاف ئصلح مىظىمت التربُت 

ً والبدث العلمي وججذًذها املعخمش أولىٍت  والخكٍى

مشتركت ومعإولُت  جخحمل مسإولُخهوػىُت ملحت، 

لاظشة وهُئاث املجخمع املذوي،  بمساهمتالذولت   بين

والفاعلين الاكخصادًين والاحخماعُين، وغيرهم مً 

االفاعلين في مجاالث الثلافت وإلاعلم والاجصا .

ٌعخبر جدلُم أهذاف ئصلح مىظىمت التربُت 

ت  ً والبدث العلمي وججذًذها املعخمش أولٍى والخكٍى

 وػىُت ملحت، ومعإولُت مشتركت بين الذولت  ولاظشة

وهُئاث املجخمع املذوي، والفاعلين الاكخصادًين 

والاحخماعُين، وغيرهم مً الفاعلين في مجاالث 

االثلافت وإلاعلم والاجصا . 

7 

 

 6المادة 

الفقرة 

 األول

اعخماد هفس الصُغت اإلاىصىص 

عليها في دسخىس اإلاملكت والتي 
الجماعاث الترابُت الجهاث وكما ًخعين أن حعاهم  واللؼاع الجماعاث الترابُت كما ًخعين أن حعاهم  8 

 6اإلاادة 

الفقرةالثال
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 الخعذًل
 اإلاادة

حععى الجهاث مشجبت أعلى من 

 الجماعاث الترابُت ألاخشي.

واللؼاع الخاص ومخخلف الهُئاث العامت  ألاخشي 

والخاصت لاخشي، كل فُما ًخصه، في جدلُم هزه 

لاهذاف، وأن جىخشغ في معلعل جىفُزها، وجلذًم 

امخخلف أشكا  الذعم مً أحل بلىغها.

الخاص ومخخلف الهُئاث العامت والخاصت لاخشي، 

كل فُما ًخصه، في جدلُم هزه لاهذاف، وأن 

جىخشغ في معلعل جىفُزها، وجلذًم مخخلف أشكا  

االذعم مً أحل بلىغها

 ثة 

اعخماد العباسة الشسمُت لإلشاسة 

 الخعلُم الثاهىي ؤلاعذادي.ئلى 

ٌشخمل الخعلُم املذسس ي على الخعلُم لاولي، 

والخعلُم الابخذائي، والخعلُم إلاعذادي، والخعلُم 

عاد جىظُمه وفم ما ًلي:  االثاهىي الخأهُلي، َو

ئسظاء الخعلُم لاولي وفخده في وحه حمُع لاػفا   -

املتراوخت أعماسهم ما بين أسبع وظذ ظىىاث 

جُا في الخعلُ م الابخذائي في والششوع في دمجه جذٍس

شكلن معا  ظلك الخعلُم »أحل زلر ظىىاث، َو

، على أن ًخم فخده في وحه لاػفا  «الابخذائي

االبالغين زلر ظىىاث بعذ حعمُمه؛

إلاعذادي  الثاهىي سبؽ الخعلُم الابخذائي بالخعلُم  - 

مل الخعلُم املذسس ي على الخعلُم لاولي، ٌشخ

والخعلُم الابخذائي، والخعلُم إلاعذادي، والخعلُم 

عاد جىظُمه وفم ما ًلي:  االثاهىي الخأهُلي، َو

ئسظاء الخعلُم لاولي وفخده في وحه حمُع  -

لاػفا  املتراوخت أعماسهم ما بين أسبع وظذ 

جُا في الخعلُم  ظىىاث والششوع في دمجه جذٍس

شكلن معا الاا بخذائي في أحل زلر ظىىاث، َو

، على أن ًخم فخده في «ظلك الخعلُم الابخذائي»

اوحه لاػفا  البالغين زلر ظىىاث بعذ حعمُمه؛

سبؽ الخعلُم الابخذائي بالخعلُم إلاعذادي في  - 

9 

 

 اإلاادة

البند 8

 الثاني
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 الخعذًل
 اإلاادة

ا؛«ظلك للخعلُم إلالضامي»في ئػاس 

- ً املنهي  ئسظاء سوابؽ بين الخعلُم املذسس ي والخكٍى

ودمجهما في جىظُم بُذاغىجي ميسجم مً خل  

ئخذار معاس للخعلُم املنهي ًبخذئ مً الخعلُم 

ض ظلك الخعلُم الثاهىي الخأهُلي  إلاعذادي وحعٍض

ع معالكه وإلاعذاد للخىحه هدى مخابعت  بدىَى

ىاث املهىُت  الذساظت بالخعلُم العالي أو بالخكٍى

االخأهُلُت والخعلم مذي الحُاة.

ا؛«ظلك للخعلُم إلالضامي»ئػاس 

ً املنهي  - ئسظاء سوابؽ بين الخعلُم املذسس ي والخكٍى

جهما في جىظُم بُذاغىجي ميسجم مً خل  ودم

ئخذار معاس للخعلُم املنهي ًبخذئ مً الخعلُم 

ض ظلك الخعلُم الثاهىي الخأهُلي  إلاعذادي وحعٍض

ع معالكه وإلاعذاد للخىحه هدى مخابعت  بدىَى

ىاث املهىُت  الذساظت بالخعلُم العالي أو بالخكٍى

االخأهُلُت والخعلم مذي الحُاة.

ٌعخبر الخكىٍن اإلانهي من 

الاخخصاصاث الزاجُت للجهاث وهى 

ما ًلخض ي ئششاكها في جمُع 

العملُاث التي جلىم بها الحكىمت 

 في هزا اإلاجال.

كلما اكخض ى حعمل الحكىمت مع مجالغ الجهاث، 

ع  ألامش رلك في أحل أكصاه ظذ ظىىاث، على جىَى

ً املنهي بجمُع معخىٍاجه وأصىافه، والشفع  عشض الخكٍى

مً ػاكخه الاظدُعابُت، وجأهُل مإظعاجه اللائمت بما 

ا.ٌعخجُب لخىافعُت الاكخصاد وخاحاث ظىق الشغل

حعمل الحكىمت مع مجالغ الجهاث، كلما ئكخض ى 

ع لامش رلك في أحل أكصاه ظذ ظىىاث، على جى َى

اجه وأصىافه،  ً املنهي بجمُع معخٍى عشض الخكٍى

والشفع مً ػاكخه الاظدُعابُت، وجأهُل مإظعاجه 

اللائمت بما ٌعخجُب لخىافعُت الاكخصاد وخاحاث 

اظىق الشغل. 

 11اإلاادة  11
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سكم 

 الخعذًل
 اإلاادة

ًكخفى بما وسد في اإلاادة ألاولى 

 أعاله

ظبلا ألحكام الذسخىس وال سُما الفلشة ألاولى من 

إلاػاس، -وجؼبُلا ألخكام هزا اللاهىنا مىه، 71الفصل 

عاث خاصت الخىحهاث التي ًجب اجباعها  جدذد بدشَش

في مجا  العُاظت العمىمُت املخعللت بكل مكىن مً 

ً والبدث العلمي،  مكىهاث مىظىمت التربُت والخكٍى

وكزا جىظُمها العام، والظُما اللىاعذ املخعللت بهُكلتها، 

خيعُم وئكامت الجعىس بين وهظام خكامتها، وآلُاث ال

مكىهاتها، واللىاعذ العامت لهىذظتها البُذاغىحُت 

لها، ومىظىمت جلُُمها.   ت، ومصادس جمٍى اواللغٍى

ػبلا ألخكام الذظخىس وال ظُما الفلشة لاولى مً 

-مىه، وجؼبُلا ألخكام هزا اللاهىن  10الفصل 

عاث خاصت الخىحهاث التي ًجب  إلاػاس، جدذد بدشَش

في مجا  العُاظت العمىمُت املخعللت بكل  اجباعها

ً والبدث  مكىن مً مكىهاث مىظىمت التربُت والخكٍى

العلمي، وكزا جىظُمها العام، والظُما اللىاعذ 

املخعللت بهُكلتها، وهظام خكامتها، وآلُاث الخيعُم 

وئكامت الجعىس بين مكىهاتها، واللىاعذ العامت 

ت، ومص لها، لهىذظتها البُذاغىحُت واللغٍى ادس جمٍى

اومىظىمت جلُُمها.  

 17اإلاادة  11

في  8اوسجاما مع أحكام اإلاادة 

اللاهىن ؤلاظاس واعخباسا لكىن 

اللاهىن ؤلاظاس ًإظش ؤلاصالح لفترة 

صمىُت ظىٍلت فُجب أن ًحذد سن 

ٌعخبر الىلىج ئلى الخعلُم املذسس ي مً كبل حمُع 

البالغين ظً الخمذسط ئلضامُا،  لاػفا ، ئهازا وركىسا،

لع هزا إلالضام على عاجم الذولت ولاظشة أو أي  ٍو

اشخص معإو  عً سعاًت الؼفل كاهىها.

ئلى الخعلُم املذسس ي مً كبل حمُع ٌعخبر الىلىج 

لاػفا ، ئهازا وركىسا، البالغين ظً الخمذسط ئلضامُا، 

لع هزا إلالضام على عاجم الذولت ولاظشة أو أي  ٍو

اشخص معإو  عً سعاًت الؼفل كاهىها.

 19اإلاادة  12



م العذالت والخىمُت على  ًخعلم بمىظىمت التربُت 51.17سكم ئظاس   -مششوع كاهىن حعذًالث فٍش
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 هص اإلاششوع الخعذًـل اإلالترح حعلُل الخعذًل
سكم 

 الخعذًل
 اإلاادة

، أعاله 8مع مشاعاة أحكام البىذ ألاول من اإلاادة  الخمذسس في زالر سىىاث.

ٌعخبر الؼفل بالغا ظً الخمذسط ئرا بلغ مً العمش 

اظىىاث ئلى جمام ظذ عششة ظىت.  ثالرأسبع

عخبر الؼفل بالغا ظً الخمذسط ئرا بلغ مً العمش  َو

اأسبع ظىىاث ئلى جمام ظذ عششة ظىت.

ضشوسة اسدشاسة اإلاجلس الىظني 

للغاث والثلافت اإلاغشبُت عىذ وضع 

الهىذست اللغىٍت اوسجاما مع 

ألادواس التي أهُعذ باإلاجلس 

من  3اإلاىصىص عليها في اإلاادة 

 14.16اللاهىن الخىظُمي سكم 

اإلاخعلم باإلاجلس الىظني للغاث 

 والثلافت اإلاغشبُت. 

ت التي حعخمذها الحكىمت  بعذ جدذد الهىذظت اللغٍى

 اسدشاسة اإلاجلس الىظني للغاث  والثلافت اإلاغشبُت

ت املخبعت في مخخلف مكىهاث  عىاصش العُاظت اللغٍى

اتها. ً والبدث العلمي ومعخٍى امىظىمت التربُت والخكٍى

ت املعخمذة عىاصش العُاظت  جدذد الهىذظت اللغٍى

ت املخبعت في مخخل ف مكىهاث مىظىمت التربُت اللغٍى

ً والبدث العلمي  اتها.والخكٍى اومعخٍى

13 

 31اإلاادة 

الفقرة 

 األولى

ئكشاس هزا الششط غير  ضشوسي 

وهى جحصُل حاصل مما ٌعخبر  

ادة ًمكن  الىص علُه مجشد ٍص

جظمً الذولت مجاهُت الخعلُم العمىمي في حمُع 

وطمان كل  أظلكه وجخصصاجه وحعمل على حعبئت

إلامكاهاث املخاخت لجعله في مخىاو  كافت املىاػىاث 

جظمً الذولت مجاهُت الخعلُم العمىمي في حمُع 

طمان كل أظلكه وجخصصاجه وحعمل على حعبئت وا

إلامكاهاث املخاخت لجعله في مخىاو  كافت املىاػىاث 

 45اإلاادة  14



م العذالت والخىمُت على  ًخعلم بمىظىمت التربُت 51.17سكم ئظاس   -مششوع كاهىن حعذًالث فٍش
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 هص اإلاششوع الخعذًـل اإلالترح حعلُل الخعذًل
سكم 

 الخعذًل
 اإلاادة

اواملىاػىين على كذم املعاواة. الاسخغىاء عنها.

ال ًدشم أخذ مً مخابعت الذساظت ألظباب مادًت 

ائرا ما اسخىفى الكفاًاث واإلاكدسباث الالصمت.مدظت، 

اواملىاػىين على كذم املعاواة.

ال ًدشم أخذ مً مخابعت الذساظت ألظباب مادًت 

 مدظت، ئرا ما اظخىفى الكفاًاث واملكدعباث اللصمت.

ضشوسة مشاعاة ما جىص علُه 

من كىن آلاجال  58اإلاادة 

ؤلاظاس -في اللاهىن اإلاىصىص عليها 

آجاال كاملت، وجحدسب ابخذاء من 

عُت  خ دخىل الىصىص الدشَش جاٍس

والخىظُمُت الالصمت لخعبُله حيز 

 الخىفُز.

إلاػاس خيز الخىفُز ابخذاء -جذخل أخكام هزا اللاهىن 

ذة الشظمُت،  خ وششه بالجٍش مع مشاعاة مً جاٍس

اولاخكام الخالُت بعذه: أعاله  58ملخضُاث اإلاادة 

 )الباقي بذون حغُير(

إلاػاس خيز الخىفُز -جذخل أخكام هزا اللاهىن 

ذة الشظمُت، مع مشاعاة  خ وششه بالجٍش ابخذاء مً جاٍس

الاخكام الخالُت بعذه:  

 

 59اإلاادة  15

                     

                     

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

    71.1571.15اإلطار رقم اإلطار رقم --قانــونقانــونالالمشروع  مشروع  الالالتعديـالت المقدمـة على التعديـالت المقدمـة على 

  يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمييتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

  من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغلمن طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  
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 ذ٠الد ــرؼ

 ٔفذسا١ٌخ اٌذ٠ّمشاط١خ ٌٍشغً ِٛغّٛػخ اٌى

 ؽٛي

ٌزؼٍك ثّٕظِٛخ اٌزشثٍخ ٚ اٌزىٌٛٓ ٚ اٌجؾش  57-77إطبس  سلُ  –ِششٚع لبْٔٛ 

 اٌؼًٍّ

 ( 2179ٌٌٍٛٛص   22ثزبسٌخ ) وّب ٚافك ػٍٍٗ ِغٍظ إٌٛاة 
 

 

 

 

 

 المممــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان

 ٓــشبسٌزغِغٍـــــــظ اٌّ
 

 
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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 دٌجبعخ

 

 

 

7اٌزؼذًٌ سلُ :  

 

 اٌّبدح األطٍٍخ شػاٌزؼذًٌ اٌّمز رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 

١ٌش اٌزؼ١ٍُ األٌٟٚ ٚؽذٖ ئٌزا١ِب ؽضت 

ِششٚع اٌمبْٔٛ ٌزا ٚعت اٌزٕظ١ض 

ػٍٝ اٌّضز٠ٛبد اٌّؼ١ٕخ، ٚٔؾٓ ٔمزشػ 

فٟ اٌىٛٔفذسا١ٌخ اٌذ٠ّمشاط١خ ٌٍشغً 

ئضبفخ اٌزؼ١ٍُ اٌزأ١ٍٟ٘ أ٠ضب ألصالن 

 اٌزؼ١ٍُ اإلٌزاِٟ

 دٌجبعخ

 صزٕبدا ئٌٝ .........ا

....... 

 ...رؼ١ُّ رؼ١ٍُ. -

األًٌٚ ٚاٌضبٔٛي اإلػذادي عؼً اٌزؼ١ٍُ  -

 ئٌزا١ِب ثبٌٕضجخ ٌٍذٌٚخ ٚاألصش؛ ٚاٌزأًٍٍ٘

- ... 

- ...... 

...... 

اػزّبد ّٔٛرط ث١ذاغٛعٟ ِٛعٗ ٔؾٛ  -

 ؛اٌزوبء........ٚاٌم١ُ اٌى١ٔٛخ

 اإلطبس -رشىً ٘زٖ اٌذٌجبعخ عضء ِٓ اٌمبْٔٛ   

 دٌجبعخ

 صزٕبدا ئٌٝ .........ا

....... 

 .رؼ١ُّ رؼ١ٍُ... -

عؼً اٌزؼ١ٍُ األٌٟٚ ئٌزا١ِب ثبٌٕضجخ ٌٍذٌٚخ  -

 ٚاألصش؛

- .... 

- ...... 

...... 

اػزّبد ّٔٛرط ث١ذاغٛعٟ ِٛعٗ ٔؾٛ 

 اٌزوبء........ٚاٌم١ُ اٌى١ٔٛخ.
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 اٌجبة األٚي

 أؽىبَ ػبِخ

2اٌزؼذًٌ سلُ :  

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

ئضبفخ ٘زٖ اٌّبدح رؼذ ئشبسح ل٠ٛخ 

 ػبدح اٌضمخ ٌٍّذسصخ اٌؼ١ِّٛخإل

ٌٍَُضَ اٌّغؤٌْٚٛ اٌّغبسثخ ٚخظٛطب أػضبء اٌؾىِٛخ 

ٚاٌجشٌّبْ ِٚذساء اٌّؤعغبد اٌؼٍِّٛخ ثزغغًٍ 

 اإلٌضاًِ أطفبٌُٙ ٌٍذساعخ ثبٌزؼٍٍُ اٌؼًِّٛ

 ِىشس 7اٌّبدح 

 

 

 

3اٌزؼذًٌ سلُ :  

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 
 2اٌّبدح 

بٌّظطٍؾبد اٌزب١ٌخ فٟ ِذٌٛي ٘زا اٌمبْٔٛ ٠مظذ ث

 اإلطبس ٚإٌظٛص اٌزٟ صززخز ٌزطج١مٗ ِب ٠ٍٟ: 

اٌّزؼٍُ: وً ِضزف١ذ ِٓ اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  -

 ؛............

األطش اٌزشثٌٛخ: وً ِزذخً ِجبشش فً اٌؼٍٍّخ  - -

عبرزح  اٌّشالجْٛ اٌزؼٍٍٍّخ ٚخظٛطب األ

  اٌزشثٌْٛٛ  ٍ٘أح اٌزٛعٍٗ ٚاٌزخطٍظ؛

طش اإلداسٌخ : وً اٌؼبٍٍِٓ فً ِٕظِٛخ األ -

اٌزشثٍخ ٚاٌزىٌٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼًٍّ ِٓ غٍش األطش 

 اٌزشثٌٛخ؛

: عٍّغ اٌجٍٕبد ٚ اٌزغٍٙضاد  اٌفضبء اٌّذسعً -

 2اٌّبدح 

٠مظذ ثبٌّظطٍؾبد اٌزب١ٌخ فٟ ِذٌٛي ٘زا اٌمبْٔٛ 

 اٌزٟ صززخز ٌزطج١مٗ ِب ٠ٍٟ: اإلطبس ٚإٌظٛص 

اٌّزؼٍُ: وً ِضزف١ذ ِٓ اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  -

 ؛.........................

-  .... 

..... 

..... 
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 اٌزً رّىٓ ِٓ أغبص اٌفؼً اٌزؼًٍٍّ ٚ اٌزشثٛي؛

٘ٛ ِغّٛع اٌفضبءاد اٌؾشَ اٌغبِؼً :  -

اٌّشىٍخ ٌٍّؤعغبد اٌغبِؼٍخ ِٚشاوض اٌجؾش 

 بءاد اٌّؾٍطخ ثٙب؛ٚاٌفض

اٌضِٓ اٌّذسعً : ٘ٛ ِغّٛع اٌٛلذ اٌزي  -

 ٌمضٍٗ اٌّزؼٍُ فً اٌّذسعخ أٚ اإلػذادٌخ؛

..... 

...رشاػً رٍّٕخ ....اإلطبس اٌٛطًٕ اٌّشعؼً... -

 ؛ اٌّغزّغ ٚؽبعٍبد عٛق اٌشغً

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

 

 

 

...رشاػٟ ..اإلطبس اٌٛطٕٟ اٌّشعؼٟ... -

 ؽبع١بد صٛق اٌشغً ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ؛

..... 
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 اٌجبة اٌضبًٔ

 ؼًٍِّجبدا ِٕظِٛخ اٌزشثٍخ ٚاٌزىٌٛٓ ٚاٌجؾش اٌ

 ٚأ٘ذافٙب ٚٚظبئفٙب 

 

4اٌزؼذًٌ سلُ :  

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

ٚعت اؽزشاَ ِب ٠ٕض ػ١ٍٗ  -

"  23اٌذصزٛس فٟ اٌفظً 

اٌزؼ١ٍُ األصبصٟ ؽك ٌٍطفً 

األعشح  ٚٚاعت ػٍٝ 

 اٌذٌٚخ."ٚ

 

ئضبفخ اٌّجذػ١ٓ ٚاٌض١بص١١ٓ  -

 ٌٍىفبءاد ٚإٌخت 

 

 3:  اٌّبدح

 

 اٌزشث١خ..... رؼًّ ِٕظِٛخ

 رشص١خ اٌضٛاثذ اٌذصزٛس٠خ..... -

 اإلصٙبَ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ..... -

رؼ١ُّ اٌزؼ١ٍُ رٞ اٌغٛدح ٚفشع ئٌزا١ِزٗ.......، ثبػزجبسٖ  -

 ؛ٍِٚزِب ٌألصشحاٌذٌٚخ األعشح  ٚؽمب ٌٍطفً ٚٚاعجب ػٍٝ 

رز٠ٚذ اٌّغزّغ ثبٌىفبءاد ٚإٌخت ِٓ اٌؼٍّبء ٚاٌّفىش٠ٓ  -

ٚاٌؼب١ٍِٓ  ٚاٌغٍبعٍٍٓطش ٚاأل ٚاٌّجذػٍٓٚاٌّضمف١ٓ 

 اٌّإ١ٍ٘ٓ...

- ... 

 3:  اٌّبدح

 

 رؼًّ ِٕظِٛخ اٌزشث١خ.....

 رشص١خ اٌضٛاثذ اٌذصزٛس٠خ..... -

 اإلصٙبَ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ..... -

رؼ١ُّ اٌزؼ١ٍُ رٞ اٌغٛدح ٚفشع  -

 ئٌزا١ِزٗ...........، ثبػزجبسٖ ؽمب ٌٍطفً

 ٚٚاعجب ػٍٝ اٌذٌٚخ ٍِٚزِب ٌألصشح؛

فبءاد ٚإٌخت ِٓ رز٠ٚذ اٌّغزّغ ثبٌى -

اٌؼٍّبء ٚاٌّفىش٠ٓ  ٚاٌّضمف١ٓ ٚاألطش 

 ٚاٌؼب١ٍِٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ...
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 5اٌزؼذًٌ سلُ :

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 

 

ِالءِخ اٌظ١بغخ ِغ اؽىبَ 

ِٓ اٌذصزٛس اٌزٟ  1اٌفظً 

 رٕض ػٍٝ أْ :

ٔظبَ اٌؾىُ ثبٌّغشة ٔظبَ 

دٌّمشاطٍخ ٍِى١خ دصزٛس٠خ، 

 ٌّبٍٔخ ٚ اعزّبػٍخ .ثش

اٌزٕظٍض ػٍى أْ اٌٌٙٛخ 

اٌٛطٍٕخ ً٘ فً اَْ رارٗ 

ِٛؽذح ) ثفزؼ اٌؾبػ ( ٚ 

 اٌؾبء ( ش ِٛؽذح ) ثىغ

 

ثبػزجبس اْ اؽىبَ اٌجبة اٌضبٟٔ 

ػشش ِٓ اٌذصزٛس اٌّزؼٍك 

ثّجبدب اٌؾىبِخٜ اٌغ١ذح ِٓ 

اٌّشٔىزاد اٌزٟ ٠زؼ١ٓ أْ 

رضزٕذ ػ١ٍٙب ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚ 

 جؾش اٌؼٍّٟ.اٌزى٠ٛٓ ٚ اٌ

 

 

 

ئػبدح اٌظ١بغخ ثؾىُ أْ 

 4اٌّبدح 

ئٌٝ  ........................رضزٕذ ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ 

 اٌّجبدب ٚاٌّشرىزاد اٌزب١ٌخ :

اٌضٛاثذ اٌذصزٛس٠خ ٌٍجالد اٌّزّضٍخ فٟ اٌذ٠ٓ اإلصالِٟ  -

زؼذدح اٌشٚافذ، ٚاٌٍّى١خ اٌؾ١ٕف، ٚاٌٛؽذح اٌٛط١ٕخ ِ

، ٚاالخز١بس اٌذٌّمشاطٍخ اٌجشٌّبٍٔخ ٚ االعزّبػٍخ اٌذصزٛس٠خ

 اٌذ٠ّمشاطٟ؛

اٌّزؼذدح اٌّىٛٔبد، ٚ اٌّٛؽذح ا٠ٌٛٙخ اٌٛط١ٕخ اٌّٛؽذح  -

 ؛ ....................

 ؛............................ ....ل١ُ ِٚجبدب ؽمٛق اإلٔضبْ  -

ػزجبسا ٌىْٛ آِ اٌذعزٛس  أؽىبَ اٌجبة  اٌضبًٔ ػشش -

ٚفك  ٌغٍش  ٌزؼٍٓ أْ اٌزشثٍخ ٚ اٌزىٌٛٓ ِشفمب ػٍِّٛب

ِؼبٌٍش اٌغٛدح ٚ اٌشفبفٍخ ٚ اٌّؾبعجخ ٚ اٌّغؤٌٍٚخ ٚ 

 ؛لش٘ب اٌذعزٛسأٌخضغ ٌٍّجبدا ٚ اٌمٍُ اٌذٌّمشاطٍخ اٌزً 

 ؛..........................اٌزم١ذ ثّجبدب اٌّضبٚاح ٚاإلٔظبف  -

 ؛........................بس فٟ اٌزشث١خ اػزجبس االصزضّ -

 ؛...........................رط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌذػُ  -

 ؛.......................................اٌزؾض١ٓ اٌّضزّش  -

 ؛ ........................................................... -

 ؛ ......................................................... -

 ؛......................................................... -

ٌؾبعبد اٌجالد فً رؾذٌذ ِٛاطفبد ٌٍزىٌٛٓ رغزغٍت  -

 4اٌّبدح 

 .................؟ رضزٕذ ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ

 ئٌٝ اٌّجبدب ٚاٌّشرىزاد اٌزب١ٌخ : ..................

اٌضٛاثذ اٌذصزٛس٠خ ٌٍجالد اٌّزّضٍخ فٟ اٌذ٠ٓ  -

اإلصالِٟ اٌؾ١ٕف، ٚاٌٛؽذح اٌٛط١ٕخ ِزؼذدح 

ى١خ اٌذصزٛس٠خ، ٚاالخز١بس اٌشٚافذ، ٚاٌٍّ

 اٌذ٠ّمشاطٟ؛

ا٠ٌٛٙخ اٌٛط١ٕخ اٌّٛؽذح  اٌّزؼذدح اٌّىٛٔبد،  -

 ؛ .............................

 .... ل١ُ ِٚجبدب ؽمٛق اإلٔضبْ -

 ؛ .......................

 

 

 

 ؛............اٌزم١ذ ثّجبدب اٌّضبٚاح ٚاإلٔظبف  -

 ؛.............اٌزشث١خ  بس االصزضّبس فٟاػزج -

 ؛ ........................رط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌذػُ  -

 ؛...............................اٌزؾض١ٓ اٌّضزّش  -

 ؛ ............................................. -

 ؛ ............................................... -

 ؛................................................. -

ضّبْ ِالءِخ ِٛاطفبد رى٠ٛٓ خش٠غٟ  -
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ؽبعبد اٌجالد فٟ اٌز١ّٕخ ٟ٘ 

 اٌّؾذد اٌشئ١ضٟ.
 ؛ رىْٛ ِالئّخ ٌّزطٍجبد عٛق اٌشغًاٌزٍّٕخ ٚ

 ؛ ................................................رؾم١ك االٔضغبَ  - 

 .......................................................اٌؼًّ  -

إٌّظِٛخ ِغ ِزطٍجبد صٛق اٌشغً، ٚاالصزغبثخ 

 ٌؾبعبد اٌجالد فٟ اٌز١ّٕخ ؛ 

 ؛.............................. .رؾم١ك االٔضغبَ  -

 . ....................................اٌؼًّ  -

 

 

 اٌجبة اٌضبٌش

 ٓ ٚاٌجؾش اٌؼًٍّ ٍٚ٘ىٍزٙبِىٛٔبد ِٕظِٛخ اٌزشثٍخ ٚاٌزىٌٛ

  6اٌزؼذًٌ سلُ :

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

ِٕظِٛخ ٚاؽذح خبضؼخ رؾذ اٌّضإ١ٌٚخ  -

 ٠خضغ أْاٌمطبع اٌخبص  ٍٝػاٌّجبششح ٌٍذٌٚخ ٚ

اٌزٕظ١ّ١خ اٌزٟ رضٕٙب اٌذٌٚخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ ٌٍضٛاثظ

 ٚط اٌّغذدح فٟ دفبرش ٌٍزؾّالد ػٕذَ ثبٌشش٠ٍٚزز

ّبس االصزضّبس فٟ ِغبي غفٟ خٛع  جخاٌشغ

 .اٌخظٛطٟ اٌزؼ١ٍُ 

 ئػبدح ط١بغخ ثذا٠خ اٌغٍّخ -
ؽزف اٌزؼ١ٍُ اٌؼز١ك ألٕٔب ٔش٠ذ رؼ١ٍّب ػظش٠ب  -

ٌغ١ّغ اٌّغبسثخ ثذْٚ اصزضٕبء، ٚوً ِبدح ال رذخً 

 فٟ ٘زا اإلطبس ٠ّىٓ أْ رٍمٓ ثشىً ئضبفٟ

ي ئضبفخ اٌزؼ١ٍُ اٌشلّٟ ٌّضب٠شح اٌزطٛس فٟ ِغب -

 اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ

 7اٌّبدح 

رزىْٛ ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش 

، ِٓ لطبع اٌزشث١خ ثمطبػٍٙب اٌؼبَ ٚاٌخبصاٌؼٍّٟ، 

 . .........................ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌظبِٟ 

ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ  ٍزشثٍخٌإٌظبًِ مطبع ا٠ٌضُ 

٠ٛٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّذسصٟ ثّب ف١ٗ اٌزؼ١ٍُ األط١ً، ٚاٌزى

ٚاٌزؼٍٍُ  ، ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ،ٚاٌزؼٍٍُ اٌؼزٍكإٌّٟٙ، 

 . ..................... اٌشلًّ

 ....................٠ٚشًّ لطبع اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 7اٌّبدح 

رزىْٛ ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش 

اٌؼٍّٟ، ثمطبػ١ٙب اٌؼبَ ٚاٌخبص، ِٓ لطبع اٌزشث١خ 

  .....................ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌظبِٟ 

٠ضُ لطبع اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌظبِٟ 

اٌزؼ١ٍُ اٌّذسصٟ ثّب ف١ٗ اٌزؼ١ٍُ األط١ً، ٚاٌزى٠ٛٓ 

إٌّٟٙ، ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼز١ك، ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، 

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

 ...................٠ٚشًّ لطبع اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
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  7اٌزؼذًٌ سلُ :

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ اٌزؼذًٌ رؼًٍٍ

 

األطً ٘ٛ صالس صٕٛاد، أِب و١فخ  -

اٌٛطٛي ئٌٝ ٘زا اٌّمزضٝ ٠زُ رفظ١ٍٙب فٟ 

 إٌض اٌزٕظ١ّٟ

 

 

 

 

 

 

 

عؼً اٌزؼ١ٍُ اإلٌزاِٟ ٠شًّ اٌزؼ١ٍُ  -

 االثزذائٟ ٚاٌضبٔٛٞ اإلػذادٞ ٚاٌزأ١ٍٟ٘

 8اٌّبدح 

ظ١ّٗ ٠ٚؼبد رٕ..........٠شزًّ اٌزؼ١ٍُ اٌّذسصٟ 

 ٚفك ِب ٠ٍٟ: 

ئسصبء اٌزؼ١ٍُ األٌٟٚ ٚفزؾٗ فٟ ٚعٗ ع١ّغ  -

 صالس أسثغاألطفبي اٌّزشاٚؽخ أػّبسُ٘ ِب ث١ٓ 

ٚصذ صٕٛاد ٚاٌششٚع فٟ دِغٗ رذس٠غ١ب فٟ 

اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ فٟ أعً صالس صٕٛاد، 

ػٍى أْ ، «صٍه اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ»٠ٚشىالْ ِؼب 

س ٌزُ فزؾٗ فً ٚعٗ األطفبي اٌجبٌغٍٓ صال

 ؛عٕٛاد ثؼذ رؼٍّّٗ

 ثبٌزؼٍٍُ اإلػذاديسثظ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ  - 

صٍه »فٟ ئطبس  ثبٌزؼٍٍُ اٌضبٔٛي اٌزأًٍٍ٘

 ؛«ٌٍزؼ١ٍُ اإلٌزاِٟ

 ٚاٌزؼٍُ ِذٜ اٌؾ١بح. .......................ئسصبء  -

 8اٌّبدح 

٠ٚؼبد رٕظ١ّٗ  .........٠شزًّ اٌزؼ١ٍُ اٌّذسصٟ 

 ٚفك ِب ٠ٍٟ: 

األٌٟٚ ٚفزؾٗ فٟ ٚعٗ ع١ّغ ئسصبء اٌزؼ١ٍُ  -

األطفبي اٌّزشاٚؽخ أػّبسُ٘ ِب ث١ٓ أسثغ ٚصذ 

صٕٛاد ٚاٌششٚع فٟ دِغٗ رذس٠غ١ب فٟ اٌزؼ١ٍُ 

االثزذائٟ فٟ أعً صالس صٕٛاد، ٠ٚشىالْ ِؼب 

، ػٍٝ أْ ٠زُ فزؾٗ فٟ «صٍه اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ»

 ٚعٗ األطفبي اٌجبٌغ١ٓ صالس صٕٛاد ثؼذ رؼ١ّّٗ؛

زذائٟ ثبٌزؼ١ٍُ اإلػذادٞ فٟ سثظ اٌزؼ١ٍُ االث - 

 ؛«صٍه ٌٍزؼ١ٍُ اإلٌزاِٟ»ئطبس 

 ٚاٌزؼٍُ ِذٜ اٌؾ١بح. ......................ئسصبء  -
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 8اٌزؼذًٌ سلُ :

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

ألٕٔب ٔش٠ذ رؼ١ٍّب ػظش٠ب ٌغ١ّغ اٌّغبسثخ 

ثذْٚ اصزضٕبء، ٚوً ِبدح ال رذخً فٟ ٘زا 

  اإلطبس ٠ّىٓ أْ رٍمٓ ثشىً ئضبفٟ

 9اٌّبدح 

 ؽزف اٌّبدح ثىبٍِٙب

 

 9اٌّبدح 

 ٠ضبُ٘ اٌزؼ١ٍُ اٌؼز١ك ....

 

 

 9اٌزؼذًٌ سلُ : 

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

ْ أل لزضٝ األِش رٌه"اف ػجبسح "وٍّب زؽ

 االخزظبطبدفٟ  اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٠ذخً 

 ٙخ.غاٌّخٌٛخ ٌٍ اٌزار١خ

 77اٌّبدح 

لزضى اوٍّب  ِغ ِغبٌظ اٌغٙبد رؼًّ اٌؾىِٛخ 

 . ......................فٟ أعً ألظبٖ  رٌه األِش

 77اٌّبدح 

لزضٝ ارؼًّ اٌؾىِٛخ ِغ ِغبٌش اٌغٙبد، وٍّب 

  ...........................فٟ أعً ألظبٖ األِش رٌه
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 71اٌزؼذًٌ سلُ 

 

 اٌّبدح األطٍٍخ شػاٌزؼذًٌ اٌّمز رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

ئػبدح ط١بغخ اٌفمشح إلٌزاَ اٌمطبع اٌخبص  -

 ثبٌٛفبء ثبٌززاِبرٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌزذل١ك فٟ اٌظ١بغخ ؽزٝ ٠زج١ٓ أْ  -

اٌّإصضبد ٟ٘ اٌٍّزِخ ثزٛف١ش اٌزى٠ٛٓ 

 اٌّضزّش ٌفبئذح أعشائٙب وؾك ِٓ ؽمٛلُٙ

 74اٌّبدح 

ِؤعغبد اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ٚاٌزىٌٛٓ اٌزبثؼخ  رٍزضَ 

 ثبالؽزشاَ اٌزبَ ٌٍّمزضٍبد ٌٍمطبع اٌخبص

اإلطبس  ٚال -إٌّظٛص ػٍٍٙب فً ٘زا اٌمبْٔٛ 

عٙبَ فً رؾمٍك أ٘ذاف العٍّب اٌّزؼٍمخ ِٕٙب ثئ

، ٚرٕف١ز أػالٖ 3إٌّظِٛخ  اٌّشبس إٌٍٙب فً اٌّبدح 

االٌززاِبد إٌبشئخ ػٓ اإلطبس اٌزؼبلذٞ 

 االصزشار١غٟ اٌشبًِ ث١ٓ اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌّزوٛس

–ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ  44إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبدح 

٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌؾىِٛخ أْ رزخز،  ٚألعً رٌه  ؛اإلطبس

 ػٍٝ اٌخظٛص، اٌزذاث١ش اٌزب١ٌخ:

 ؛................ِشاعؼخ ٔظبَ اٌزشخ١ض  -

 ؛ ...................ٚضغ ٔظبَ رؾف١زٞ  -

 .............رؾذ٠ذ ِٚشاعؼخ سصَٛ اٌزضغ١ً  -

ٌّؤعغبد  ى٠ٛٓ اٌّضزّش ئٌزا١ِب٠ٚزؼ١ٓ عؼً اٌز

ٚضّٓ ػٕبطش رم١١ُ األداء  اٌزؼٍٍُ اٌخبص

ِٓ  23ٚاٌزشلٟ إٌّٟٙ اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌّبدح 

 .٘زا اٌمبْٔٛ

 74اٌّبدح 

ِٓ أعً رّى١ٓ ِإصضبد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

ٚاٌزى٠ٛٓ اٌزبثؼخ ٌٍمطبع اٌخبص ِٓ اٌٛفبء 

-ثبٌززاِبرٙب إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌمبْٔٛ 

طبس، ٚال ص١ّب اٌّزؼٍمخ ِٕٙب ثاصٙبَ اٌمطبع اإل

اٌخبص فٟ رؾم١ك أ٘ذاف إٌّظِٛخ، اٌّشبس ئ١ٌٙب 

أػالٖ، ٚرٕف١ز االٌززاِبد إٌبشئخ ػٓ  2فٟ اٌّبدح 

اإلطبس اٌزؼبلذٞ االصزشار١غٟ اٌشبًِ ث١ٓ اٌذٌٚخ 

 44ٚاٌمطبع اٌّزوٛس إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبدح 

اٌؾىِٛخ أْ اإلطبس، ٠زؼ١ٓ ػٍٝ -ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ 

 رزخز، ػٍٝ اٌخظٛص، اٌزذاث١ش اٌزب١ٌخ:

 ؛................ِشاعؼخ ٔظبَ اٌزشخ١ض  -

 ؛........................ٚضغ ٔظبَ رؾف١زٞ  -

 ...............رؾذ٠ذ ِٚشاعؼخ سصَٛ اٌزضغ١ً  -

٠ٚزؼ١ٓ عؼً اٌزى٠ٛٓ اٌّضزّش ئٌزا١ِب ٚضّٓ 

إٌّٟٙ اٌّشبس ػٕبطش رم١١ُ األداء ٚاٌزشلٟ 

 ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ. 23ئ١ٌٙب فٟ اٌّبدح 
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 اٌجبة اٌشاثغ

 اٌٌٛٛط إٌى ِٕظِٛخ اٌزشثٍخ ٚاٌزىٌٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼًٍّ ٚآٌٍبد االعزفبدح ِٓ خذِبرٙب

 

  77اٌزؼذًٌ سلُ :

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 

 

 

ؽبع١بد اٌز١ّٕخ ٌٍجالد ٌٙب أ٠ٌٛٚخ ٌٚضٕب 

د ئطالػ ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ فمظ ٌزى٠ٛٓ ٠ذ ثظذ

 ػبٍِخ رزالءَ ِإ٘الرٙب ِغ صٛق اٌشغً

 78اٌّبدح 
 

 رمَٛ ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ......

........ 

عؼً إٌّظِٛخ دائّخ االٔفزبػ ٚاٌزالؤَ ِغ  -

ِؾ١طٙب اٌخبسعٟ، ٚال ص١ّب ِٓ خالي 

ئؽذاس ِشطذ ٌٍّالءِخ ث١ٓ اٌّٙٓ 

 اٌزٍّٕخ ٌٍجالدٚاٌزى٠ٕٛبد اٌغذ٠ذح ٚؽبعبد 

 ٚصٛق اٌشغً؛

..... 

 78اٌّبدح 
 

 رمَٛ ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ......

..... 

عؼً إٌّظِٛخ دائّخ االٔفزبػ ٚاٌزالؤَ ِغ  -

ِؾ١طٙب اٌخبسعٟ، ٚال ص١ّب ِٓ خالي 

ئؽذاس ِشطذ ٌٍّالءِخ ث١ٓ اٌّٙٓ 

 ٚاٌزى٠ٕٛبد اٌغذ٠ذح ٚؽبعبد صٛق اٌشغً؛

..... 

 

 72اٌزؼذًٌ سلُ :

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ ٌزؼذًٌرؼًٍٍ ا

 

 

  8اٌّالءِخ ِغ ِمزض١بد اٌّبدح 

 79اٌّبدح 

 ..............٠ؼزجش اٌٌٛٛط ئٌٝ اٌزؼ١ٍُ اٌّذسصٟ 

٠ٚؼزجش اٌطفً ثبٌغب صٓ اٌزّذسس ئرا ثٍغ ِٓ 

 صّبْئٌٝ رّبَ  صالس عٕٛاد أسثغ صٕٛاداٌؼّش 

 ػششح صٕخ.

 79اٌّبدح 

 ................اٌّذسصٟ  ٠ؼزجش اٌٌٛٛط ئٌٝ اٌزؼ١ٍُ

٠ٚؼزجش اٌطفً ثبٌغب صٓ اٌزّذسس ئرا ثٍغ ِٓ 

 سثغ صٕٛاد ئٌٝ رّبَ صذ ػششح صٕخ.اٌؼّش أ



12 

 

 

  73اٌزؼذًٌ سلُ :

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 

 

 

 

ؽزف ػجبسح" اٌّضزؾم١ٓ" ألٔٙب لذ رف١ذ  -

 غ١ش االصزؾمبق االعزّبػٟ

 

ٟ اٌذساصبد اٌؼ١ٍب ألْ رؼ١ُّ إٌّؾخ ف -

اٌطٍجخ أطجؾٛا ساشذ٠ٓ ِضإ١ٌٚٓ ػٓ 

ِضبسارُٙ اٌذساص١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚثبٌزبٌٟ ال 

 وبً٘ أصشُ٘ ثّظبس٠ف إلصمبيداػٟ 

 دساصبرُٙ

 

 اصجزذ اٌزغشثخ ػذَ فؼب١ٌخ ٘زا االعشاء -

 27اٌّبدح 

 : .............................٠زؼ١ٓ ػٍٝ 

 ؛.................خذِبد اإل٠ٛاء ٚاإلطؼبَ  -

 ؛....................ٔظبَ اٌزغط١خ اٌظؾ١خ  -

ٔظبَ ٌٍّٕؼ اٌذساص١خ ٌفبئذح اٌّزؼ١ٍّٓ  -

اٌز٠ٓ رٛعذ أِٙبرُٙ ٚآثبؤُ٘ أٚ  اٌّغزؾمٍٓ

أ١ٌٚبؤُ٘ أٚ اٌّزىفٍْٛ ثُٙ فٟ ٚضؼ١خ اعزّبػ١خ 

 ٘شخ؛

خذِبد إٌّؼ اٌغبِؼٍخ ٌفبئذح وً اٌطٍجخ  -

اٌزٌٓ ٌزبثؼْٛ دساعزُٙ فً ِؤعغبد 

 ٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ أٚ اٌزىٌٛٓ إًٌّٙ؛ا

ٌٍمشٚع اٌذساعٍخ ٌفبئذح  رفضًٍٍٔظبَ  -

 ٙباٌّزؼٍٍّٓ اٌزٌٓ ٌشغجْٛ فً االعزفبدح ِٕ

 .لظذ ِزبثؼخ دساعزُٙ اٌؼٍٍب

 27اٌّبدح 

 :......................................٠زؼ١ٓ ػٍٝ 

 ؛..................خذِبد اإل٠ٛاء ٚاإلطؼبَ  -

 ؛.....................خ اٌظؾ١خ ٔظبَ اٌزغط١ -

ٔظبَ ٌٍّٕؼ اٌذساص١خ ٌفبئذح اٌّزؼ١ٍّٓ  -

اٌّضزؾم١ٓ اٌز٠ٓ رٛعذ أِٙبرُٙ ٚآثبؤُ٘ أٚ 

أ١ٌٚبؤُ٘ أٚ اٌّزىفٍْٛ ثُٙ فٟ ٚضؼ١خ اعزّبػ١خ 

 ٘شخ؛

 

 

 

ٔظبَ رفض١ٍٟ ٌٍمشٚع اٌذساص١خ ٌفبئذح  -

 ٙباٌّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ ٠شغجْٛ فٟ االصزفبدح ِٕ

 زُٙ اٌؼ١ٍب.لظذ ِزبثؼخ دساص
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  74اٌزؼذًٌ سلُ :

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 

 

٠غت اٌزذل١ك فٟ اٌظ١بغخ ألْ اٌششوبء لذ  -

 ٠فُٙ أْ ِٓ ضُّٕٙ األصش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئػبدح رشر١ت األ٠ٌٛٚبد -

 22اٌّبدح 

ػالٚح ػٍٝ اٌزذاث١ش اٌّشبس ئ١ٌٙب 

اػزّبدا ػٍٝ ئِىبٔبرٙب  ،.............................

اٌزار١خ أٚ فٟ ئطبس ششاوبد ِغ اٌغّبػبد اٌزشاث١خ 

،  األعش دْٚ  ٚاٌمطبع اٌخبص ٚأٞ ششوبء آخش٠ٓ

ػٍٝ رؼجئخ ع١ّغ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ، 

..............................: 

اٌؼًّ، خالي أعً ال ٠زؼذٜ صالس صٕٛاد،  -

 ؛................................................

اٌؼًّ، خالي أعً ألظبٖ صذ صٕٛاد،  -

 ؛................ .................................

 ؛..........................اٌؼًّ ػٍٝ ئلبِخ  -

رٛص١غ ػشٚع اٌزى٠ٕٛبد اٌّمذِخ ٚر٠ٕٛؼٙب  -

ٚرؾض١ٓ عٛدرٙب، ٚال ص١ّب ِٓ خالي رؼز٠ز 

١ذ اٌزى٠ٕٛبد إٌّّٕٙخ ثظفخ خبطخ، ػٍٝ طؼ

ِخزٍف ِضز٠ٛبد ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ 

ثٙذف ضّبْ اٌّالءِخ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، 

اٌّغزّشح ِغ ِزطٍجبد إٌغٍظ االلزظبدي 

ٚاالعزّبػً  ٚاٌزطٛساد اٌزً رؼشفٙب األٔشطخ 

 إٌٍّٙخ اٌّخزٍفخ ٚؽبعٍبد عٛق اٌشغً ؛

 .............................ٚضغ ثشاِظ  - 

 22اٌّبدح 

 ...................زذاث١ش اٌّشبس ئ١ٌٙب ػالٚح ػٍٝ اٌ

اػزّبدا ػٍٝ ئِىبٔبرٙب اٌزار١خ أٚ فٟ ئطبس ششاوبد 

ِغ اٌغّبػبد اٌزشاث١خ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚأٞ ششوبء 

آخش٠ٓ، ػٍٝ رؼجئخ ع١ّغ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ، 

....................................: 

 

اٌؼًّ، خالي أعً ال ٠زؼذٜ صالس صٕٛاد،  -

 ؛ ................................

اٌؼًّ، خالي أعً ألظبٖ صذ صٕٛاد،  -

 ؛............. ................................

 ؛..........................اٌؼًّ ػٍٝ ئلبِخ  -

رٛص١غ ػشٚع اٌزى٠ٕٛبد اٌّمذِخ ٚر٠ٕٛؼٙب  -

ٚرؾض١ٓ عٛدرٙب، ٚال ص١ّب ِٓ خالي رؼز٠ز 

فخ خبطخ، ػٍٝ طؼ١ذ اٌزى٠ٕٛبد إٌّّٕٙخ ثظ

ِخزٍف ِضز٠ٛبد ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ 

ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، ثٙذف ضّبْ اٌّالءِخ 

اٌّضزّشح ِغ ؽبع١بد صٛق اٌشغً ٚإٌض١ظ 

االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ، ٚاٌزطٛساد اٌزٟ 

 رؼشفٙب األٔشطخ ا١ٌّٕٙخ اٌّخزٍفخ؛

 .....................................ٚضغ ثشاِظ  -
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  75سلُ : اٌزؼذًٌ

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 

 

 26اٌّبدح 

 رضغ اٌضٍطبد اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبٌزشث١خ..........

ا١ٌّضبق اٌّزوٛس ػٍٝ اٌّغٍش  ؼشعٌُ  ٌّىٓ

األػٍٝ ٌٍزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ إلثذاء 

 اٌشأٞ ثشأٔٗ.

  26اٌّبدح 

 ٌزشث١خ..........رضغ اٌضٍطبد اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثب

٠ّىٓ ػشع ا١ٌّضبق اٌّزوٛس ػٍٝ اٌّغٍش 

األػٍٝ ٌٍزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ إلثذاء 

 اٌشأٞ ثشأٔٗ.

 

 اٌجبة اٌغبدط

 اٌّٛاسد اٌجششٌخ 

  76اٌزؼذًٌ سلُ :

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 

 ِمزشػ رغ١١ش ػٕٛاْ اٌجبة

 اٌجبة اٌغبدط

 ثٌٛخ  ٚاإلداسٌخاألطش اٌزش

 اٌجبة اٌغبدط 

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ
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 77اٌزؼذًٌ سلُ :

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

ٌضّبْ اؽزشاَ ا١١ٌّٕٙٓ أخالل١بد اٌّٙٓ 

اٌزشث٠ٛخ ٠غت ئششاوُٙ فٟ ثٍٛسح ا١ٌّضبق 

 اٌّزوٛس

 36اٌـّـبدح 

 ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ع١ّغ اٌّزذخ١ٍٓ......

ٌه ..............اٌزٟ ٠ؾذد٘ب ١ِضبق ٠ٚغت أْ ٠زُ ر

رؼبلذٞ ألخالل١بد ِٙٓ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  ٚاٌزى٠ٛٓ 

ٚاٌجؾش، ٠ٛضغ ٌٙزا اٌغشع ِٓ لجً اٌضٍطخ 

إٌٍّٙخ  ِغ إششان إٌّظّبداٌؾى١ِٛخ اٌّخزظخ 

 .األوضش رّضٍال

 36اٌـّـبدح 

 ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ع١ّغ اٌّزذخ١ٍٓ......

٠ؾذد٘ب ١ِضبق  ٠ٚغت أْ ٠زُ رٌه ..............اٌزٟ

رؼبلذٞ ألخالل١بد ِٙٓ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  ٚاٌزى٠ٛٓ 

ٚاٌجؾش، ٠ٛضغ ٌٙزا اٌغشع ِٓ لجً اٌضٍطخ 

 اٌؾى١ِٛخ اٌّخزظخ.

 

 

  78اٌزؼذًٌ سلُ :

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

لطبع  اٌزؼ١ٍُ لطبع اصزشار١غٟ ال ٠ّىٕٗ  -

 مشاسٚػذَ االصز أْ ٠ىْٛ ػشضخ ٌٍٙشبشخ

 

األٔظّخ األصبص١خ ٟ٘ اٌزٟ رؾذد ِٙبَ  -

 اٌفئبد ا١ٌّٕٙخ

 37اٌـّـبدح 

 ٌّٕغ اٌزشغًٍ ثبٌزؼبلذ فً لطبع اٌزؼٍٍُ

ثّٛعت األٔظّخ األعبعٍخ اٌخبطخ  رؾذد

اٌؼبٍِخ فً ِغبالد  ثّخزٍف اٌفئبد إٌٍّٙخ 

ِٙبَ اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ٚاٌزىٌٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼٍُ 

ٚ رؼذ اسٌخ ٚاٌزمٍٕخ ٚوفبٌبد األطش اٌزشثٌٛخ ٚاإلد

، دالئً ِشعؼٍخ ٌٍٛظبئف ٚاٌىفبءاد  ٌٙزٖ اٌغبٌخ

رؼزّذ إلصٕبد اٌّضإ١ٌٚبد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ 

 ٚاإلداس٠خ، ٚرم١١ُ األداء، ٚاٌزشلٟ إٌّٟٙ.

 .  ..................٠ٚزؼ١ٓ أْ ٠شاػٝ 

 . ...........................ئٌٝ اٌضٍطبد ٠ؼٙذ 

ِالءِخ  ٍِٛخ اٌّؼٍٕخاٌغٍطبد اٌؾىٌزؼٍٓ ػٍى 

 37اٌـّـبدح 

رؾذد ِٙبَ ٚوفب٠بد األطش اٌزشث٠ٛخ ٚاإلداس٠خ 

خ ٌّخزٍف اٌفئبد ا١ٌّٕٙخ اٌؼبٍِخ فٟ ٚاٌزم١ٕخ إٌّز١ّ

ِغبالد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ 

فٟ دالئً ِشعؼ١خ ٌٍٛظبئف ٚاٌىفبءاد، رؼزّذ 

إلصٕبد اٌّضإ١ٌٚبد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاإلداس٠خ، 

 ٚرم١١ُ األداء، ٚاٌزشلٟ إٌّٟٙ.

 .  .................٠ٚزؼ١ٓ أْ ٠شاػٝ 

 . ...................ٌؾى١ِٛخ ٠ؼٙذ ئٌٝ اٌضٍطبد ا
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األٔظّخ األعبعٍخ اٌخبطخ ثّخزٍف اٌفئبد إٌٍّٙخ 

اٌّشبس إٌٍٙب فً اٌفمشح األٌٚى ِٓ ٘زٖ اٌّبدح ِغ 

اٌّجبدا ٚاٌمٛاػذ ٚاٌّؼبٌٍش إٌّظٛص ػٍٍٙب فً 

 اٌذالئً اٌّشعؼٍخ اٌّزوٛسح.

 

٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌضٍطبد اٌؾى١ِٛخ اٌّؼ١ٕخ ِالءِخ 

األٔظّخ األصبص١خ اٌخبطخ ثّخزٍف اٌفئبد ا١ٌّٕٙخ 

اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ ٘زٖ اٌّبدح ِغ 

اٌّجبدب ٚاٌمٛاػذ ٚاٌّؼب١٠ش إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ 

 اٌذالئً اٌّشعؼ١خ اٌّزوٛسح.

 

 

  79اٌزؼذًٌ سلُ :

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 

 

 

 اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٍِزَ ٌٍّشغً ٚؽك ٌألع١ش

 39اٌّبدح 

٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌضٍطبد اٌؾى١ِٛخ ِٚإصضبد 

 ..........................................اٌزى٠ٛٓ اٌّؼ١ٕخ 

 أطٕبف اٌزى٠ٛٓ.

اٌزىٌٛٓ اٌّغزّش  ؽك ٌغٍّغ اٌفئبد إٌٍّٙخ 

فً ِغبالد اٌزشثٍخ ٚ اٌزؼٍٍُ ٚ اٌجؾش  خاٌؼبٍِ

ضٍطبد ٚاٌّإصضبد اٌّؼ١ٕخ ٍِزِب ٌٍ ٚاٌؼًٍّ 

أْ ٠زؼ١ٓ ػ١ٍٙب  اٌزٟ اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌفمشح اٌضبثمخ

رضغ ثششاوخ ِغ ا١ٌٙئبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ، وً فٟ 

ِغبي اخزظبطٗ، ثشاِظ ص٠ٕٛخ ٌٍزى٠ٛٓ اٌّضزّش 

ٚاٌّزخظض ٌفبئذح األطش اٌّزوٛسح، ِٓ أعً 

 ط٠ٛش ِٙبسارُٙ ٚرؾض١ٓ ِشدٚد٠زُٙ. ر

ٌٚزؼٍٓ عؼً اٌزىٌٛٓ اٌّغزّش إٌضاٍِب ٚضّٓ 

ػٕبطش رمٍٍُ األداء ٚاٌزشلً إًٌّٙ اٌّشبس إٌٍٙب 

ِٓ ٘زا  37فً اٌذالئً اٌّشعؼٍخ اٌٛاسدح فً اٌّبدح 

  اٌمبْٔٛ.

 39اٌّبدح 

٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌضٍطبد اٌؾى١ِٛخ ِٚإصضبد 

 ..........................................اٌزى٠ٛٓ اٌّؼ١ٕخ 

 أطٕبف اٌزى٠ٛٓ.

، ِٓ ...................................وّب ٠زؼ١ٓ 

 أعً رط٠ٛش ِٙبسارُٙ ٚرؾض١ٓ ِشدٚد٠زُٙ. 

 

 

 

 

 

٠ٚزؼ١ٓ عؼً اٌزى٠ٛٓ اٌّضزّش ئٌزا١ِب ٚضّٓ 

ػٕبطش رم١١ُ األداء ٚاٌزشلٟ إٌّٟٙ اٌّشبس ئ١ٌٙب 

ِٓ ٘زا  23دح ح فٟ اٌّبفٟ اٌذالئً اٌّشعؼ١خ اٌٛاسد

 اٌمبْٔٛ. 
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 اٌجبة اٌغبثغ

 ِجبدا ٚلٛاػذ ؽىبِخ ِٕظِٛخ اٌزشثٍخ 

 ٚاٌزىٌٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼًٍّ 

 

  21اٌزؼذًٌ سلُ :

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 
 44اٌّبدح 

رؼًّ اٌذٌٚخ ِٓ أعً رؾم١ك األ٘ذاف إٌّظٛص 

 ..............................................ػ١ٍٙب 

ٌّٕٚغ ِٕؼب وٍٍب ثٍغ أٚ رفٌٛذ عضئً أٚ وًٍ 

 ٌّؤعغبد رؼٍٍٍّخ ػٍِّٛخ ٌٍمطبع اٌخبص.

 ...........................٠ٚغت أْ رشاػٝ 

 44اٌّبدح 

رؼًّ اٌذٌٚخ ِٓ أعً رؾم١ك األ٘ذاف إٌّظٛص 

 . ...............................ػ١ٍٙب 

 

 

 .................................٠ٚغت أْ رشاػٝ 
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 اٌجبة اٌضبِٓ

 رًٌّٛ ِٕظِٛخ اٌزشثٍخ ٚاٌزىٌٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼًٍّ 

 

 

  27اٌزؼذًٌ سلُ :

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 ئضبفخ لذ رٛؽٟ ثششٚط غ١ش أخشٜ ِبد٠خ
 45اٌـّـبدح 

رضّٓ اٌذٌٚخ ِغبٍٔخ اٌزؼٍٍُ اٌؼًِّٛ 

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

ال ٌؾشَ أؽذ ِٓ ِزبثؼخ اٌذساعخ ألعجبة ِبدٌخ 

إرا ِب اعزٛفى اٌىفبٌبد ٚاٌّىزغجبد ِؾضخ  

 .اٌالصِخ

 

 45اٌـّـبدح 

رضّٓ اٌذٌٚخ ِغبٍٔخ اٌزؼٍٍُ اٌؼًِّٛ 

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

ال ٌؾشَ أؽذ ِٓ ِزبثؼخ اٌذساعخ ألعجبة ِبدٌخ 

 ِؾضخ  إرا ِب اعزٛفى اٌىفبٌبد ٚاٌّىزغجبد

 .اٌالصِخ

 

 

 

  22اٌزؼذًٌ سلُ :

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 اصزضٕبء األصش
 46اٌّبدح 

، ِٓ ..................رٛاطً اٌذٌٚخ ِغٙٛد٘ب 

،  خالي ِضبّ٘خ ع١ّغ األطشاف ٚاٌششوبء اٌّؼ١١ٕٓ

ٚخظٛطب ُِٕٙ اٌغّبػبد اٌزشاث١خ ٚاٌّإصضبد 

اعزضٕبء  ِغ بع اٌخبصٚاٌّمبٚالد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌمط

 ........................،  عش ِٓ ٘زٖ اٌّغبّ٘خاأل

 46اٌّبدح 

رٛاطً اٌذٌٚخ ِغٙٛد٘ب 

، ِٓ خالي ِضبّ٘خ ع١ّغ ..............................

األطشاف ٚاٌششوبء اٌّؼ١١ٕٓ، ٚخظٛطب ُِٕٙ 

اٌغّبػبد اٌزشاث١خ ٚاٌّإصضبد ٚاٌّمبٚالد 

ِشاػبح  اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌمطبع اٌخبص، ِغ

........................ 
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 23اٌزؼذًٌ سلُ :

 

 اٌّبدح األطٍٍخ اٌزؼذًٌ اٌّمزشػ  رؼًٍٍ اٌزؼذًٌ

 

 اصزضٕبء األصش
 47اٌّبدح 

٠ؾذس ثّٛعت لبْٔٛ ٌٍّب١ٌخ طٕذٚق خبص 

٠زُ ر٠ٍّٛٗ فٟ ئطبس اٌششاوخ ِٓ   .....................

طشف اٌذٌٚخ ٚاٌّإصضبد ٚاٌّمبٚالد اٌؼ١ِّٛخ 

 دْٚ بّ٘بد اٌمطبع اٌخبص ٚثبلٟ اٌششوبءِٚض

، ٚرٌه ِغ ِشاػبح أؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ  األعش

 ٌمبْٔٛ اٌّب١ٌخ.  12..12سلُ 

 47اٌّبدح 

٠ؾذس ثّٛعت لبْٔٛ ٌٍّب١ٌخ طٕذٚق خبص 

٠زُ ر٠ٍّٛٗ فٟ ئطبس اٌششاوخ ِٓ   ....................

طشف اٌذٌٚخ ٚاٌّإصضبد ٚاٌّمبٚالد اٌؼ١ِّٛخ 

د اٌمطبع اٌخبص ٚثبلٟ اٌششوبء، ٚرٌه ِٚضبّ٘ب

 12..12ِغ ِشاػبح أؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ 

 ٌمبْٔٛ اٌّب١ٌخ. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  اإلطاراإلطار--المشروع القانونالمشروع القانون نتائـج التصويـث على التعديالت المقدمة حول

  يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمييتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي  71.1571.15رقم رقم   

  برمته لمشروعوعلى ا 



 

يتعلق  51.17إطار رقم -مشروع قانونالتعديالت المقدمة حول  تائج التصويت علىن
 وعلى المشروع برمته بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  
 

يىقف  يقذو انرعذَم انًادج
 انحكىيح

يىقف 
أصحاب 
 انرعذَم

 َرُجح انرصىَد عهً انًادج َرُجح انرصىَد عهً انرعذَم
 انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ

 
 

 دَثاجح

 فرَق انعذانح وانرًُُح

 )ذعذَهٍُ(

  سحة غُر يقثىل
--- 

 
 
6 

 
 

 ال أحذ

 
 
1 

نٍ نهىحذج انفرَق االسرقال

 ذعذَالخ( 3وانرعادنُح )

 سحة غُر يقثىل

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 2 4 1 ذشثث غُر يقثىل

 إجًاع كًا جاءخ ---   نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 1انًادج 

 1انًادج 
 يكرر

)يادج 
 إضافُح(

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 --- 1 5 1 ذشثث غُر يقثىل

 
 2انًادج 

  --- سحة غُر يقثىل (2فرَق انعذانح وانرًُُح )
 
4 

 
 
1 

 
 
1 

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 (2انذًَقراطُح نهشغم )

 انخاص تانرعرَفاخ 2 تخصىص انرعذَم ذشثث غُر يقثىل

1 4 1 
 انخاص تانرراذثُح 2تخصىص انرعذَم 

2 3 1 

عُىاٌ 
انثاب 
 انثاٍَ

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح

 --- --- سحة غُر يقثىل

 
 
 3انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 ذعذَالخ( 4وانرعادنُح )

  --- سحة غُر يقثىل
 
5 

 
 

 ال أحذ

 
 
1 

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 2 3 1 ذشثث غُر يقثىل

 
 
 4انًادج 

فرَق انعذانح وانرًُُح 

 هٍُ()ذعذَ

  سحة غُر يقثىل
--- 
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1 

 
 
 

 ال أحذ
انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح )ذعذَهٍُ(

 سحة غُر يقثىل

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 1انرعذَم  ذشثث غُر يقثىل

 ال أحذ 5 2

 انرعذَالخ األخري

1 4 2 

  َها أٌ ذعذَمنى َرد تشأ 5انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

 
 6انًادج 

فرَق انعذانح وانرًُُح 

 )ذعذَهٍُ(

  سحة غُر يقثىل
--- 

 
 إجًاع كًا جاءخ

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح

 سحة غُر يقثىل

يجًىعح انكىَفذرانُح  7انًادج 

 انذًَقراطُح نهشغم

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل



 

 

يىقف  يقذو انرعذَم انًادج
 انحكىيح

يىقف 
أصحاب 
 انرعذَم

 َرُجح انرصىَد عهً انًادج َرُجح انرصىَد عهً انرعذَم
 انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ

 
 
 8انًادج 

  سحة غُر يقثىل فرَق انعذانح وانرًُُح
 
--- 

 
 

 إجًاع كًا جاءخ
حذج انفرَق االسرقالنٍ نهى

 وانرعادنُح

 سحة غُر يقثىل

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 سحة غُر يقثىل

 
 9انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح

  سحة غُر يقثىل
--- 

 
 إجًاع كًا جاءخ

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 سحة غُر يقثىل

  َمنى َرد تشأَها أٌ ذعذ 11انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

 
 
 11انًادج 

  سحة غُر يقثىل فرَق انعذانح وانرًُُح
--- 

 
 
6 

 
 
1 

 
 

 ال أحذ
انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح

 سحة غُر يقثىل

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

  1 4 2 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  12انًادج 

 وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة ثىلغُر يق

 إجًاع كًا جاءخ ---   نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 13انًادج 

 
 14انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح

  --- سحة غُر يقثىل
 
6 

 
 
1 

 
 

 ال أحذ
يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 1 5 1 ذشثث غُر يقثىل

 إجًاع كًا جاءخ ---   ذعذَم نى َرد تشأَها أٌ 15انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  16انًادج 

 ذعذَالخ( 3وانرعادنُح )

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

 
 17انًادج 

  سحة غُر يقثىل فرَق انعذانح وانرًُُح
--- 

 إجًاع كًا جاءخ

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح

 سحة غُر يقثىل

 
 18انًادج 

فرَق االسرقالنٍ نهىحذج ان

 وانرعادنُح )ذعذَهٍُ(

  --- سحة غُر يقثىل
6 

 
 ال أحذ

 
1 

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 1 5 1 ذشثث غُر يقثىل

 
 
 19انًادج 

  سحة غُر يقثىل فرَق انعذانح وانرًُُح
--- 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

 ال أحذ
انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 ٍ(وانرعادنُح )ذعذَهُ

 سحة غُر يقثىل

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 1 4 1 ذشثث غُر يقثىل



 

 

يىقف  يقذو انرعذَم انًادج
 انحكىيح

يىقف 
أصحاب 
 انرعذَم

 َرُجح انرصىَد عهً انًادج َرُجح انرصىَد عهً انرعذَم
 انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  21انًادج 

 ذعذَالخ( 6وانرعادنُح )

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

 
 21انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح )ذعذَهٍُ(

  --- سحة غُر يقثىل
5 

 
1 

 
 ال أحذ

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 1 4 1 ذشثث غُر يقثىل

 
 22انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 ذعذَالخ( 4وانرعادنُح )

  --- سحة غُر يقثىل
 
6 

 
 
1 

 
 

 ال أحذ
يجًىعح انكىَفذرانُح 

 (2) انذًَقراطُح نهشغم

 1انرعذَم  ذشثث غُر يقثىل

1 4 1 

 2انرعذَم 

 ال أحذ 4 2

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  23انًادج 

 وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

 إجًاع كًا جاءخ ---   نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 24انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  25انًادج 

 وانرعادنُح )ذعذَهٍُ(

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

 
 26انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح

  سحة غُر يقثىل
--- 

 اءخإجًاع كًا ج

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 سحة غُر يقثىل

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  27انًادج 

 وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 28انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 29انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  31ادج انً

 وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ -- سحة غُر يقثىل

 
 31انًادج 

  سحة غُر يقثىل فرَق انعذانح وانرًُُح
--- 

 
انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  إجًاع كًا جاءخ

 ذعذَالخ( 6وانرعادنُح )

 سحة غُر يقثىل

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  32انًادج 

 ذعذَالخ( 4) وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  33انًادج 

 وانرعادنُح )ذعذَهٍُ(

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  34انًادج 

 وانرعادنُح )ذعذَهٍُ(

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

 



 

 

يىقف  يقذو انرعذَم انًادج
 حكىيحان

يىقف 
أصحاب 
 انرعذَم

 َرُجح انرصىَد عهً انًادج َرُجح انرصىَد عهً انرعذَم
 انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  35انًادج 

 وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

عُىاٌ 
انثاب 
 انسادس

انُح يجًىعح انكىَفذر

 انذًَقراطُح نهشغم

 ال أحذ 1 5 1 4 1 ذشثث غُر يقثىل

يجًىعح انكىَفذرانُح  36انًادج 

 انذًَقراطُح نهشغم

 ال أحذ 1 5 ال أحذ 4 2 ذشثث غُر يقثىل

 
 37انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح

  --- سحة غُر يقثىل
6 

 
1 

 
 ال أحذ

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 هشغمانذًَقراطُح ن

 2 4 1 ذشثث غُر يقثىل

 إجًاع كًا جاءخ ---   نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 38انًادج 

يجًىعح انكىَفذرانُح  39انًادج 

 انذًَقراطُح نهشغم

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 41انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 41انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 42انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  43انًادج 

 وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

 
 44انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح )ذعذَهٍُ(

 --- سحة غُر يقثىل
 

 
5 

 
1 

 
 ال أحذ

ح انكىَفذرانُح يجًىع

 انذًَقراطُح نهشغم

 1 4 1 ذشثث غُر يقثىل

 
 45انًادج 

  --- سحة غُر يقثىل فرَق انعذانح وانرًُُح
6 

 
1 

 
يجًىعح انكىَفذرانُح  ال أحذ

 انذًَقراطُح نهشغم

 1 5 1 ذشثث غُر يقثىل

 
 46انًادج 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج 

 وانرعادنُح

  --- سحة غُر يقثىل
5 

 
1 

 
 ال أحذ

يجًىعح انكىَفذرانُح 

 انذًَقراطُح نهشغم

 1 4 1 ذشثث غُر يقثىل

يجًىعح انكىَفذرانُح  47انًادج 

 انذًَقراطُح نهشغم

 ال أحذ 1 5 2 3 1 ذشثث غُر يقثىل

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  48انًادج 

 وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

سرقالنٍ نهىحذج انفرَق اال 49انًادج 

 وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

 



 

يىقف  يقذو انرعذَم انًادج
 انحكىيح

يىقف 
أصحاب 
 انرعذَم

 َرُجح انرصىَد عهً انًادج َرُجح انرصىَد عهً انرعذَم
 انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ انًًرُعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ

نٍ نهىحذج انفرَق االسرقال 51انًادج 

 وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  51انًادج 

 حوانرعادنُ

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 52انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 53انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 54انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 55انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

  نى َرد تشأَها أٌ ذعذَم 56انًادج 
 

 إجًاع كًا جاءخ --- 

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  57انًادج 

 ذعذَالخ( 3) وانرعادنُح

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

انفرَق االسرقالنٍ نهىحذج  58ج انًاد

 حوانرعادنُ

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل

 إجًاع كًا جاءخ --- سحة غُر يقثىل فرَق انعذانح وانرًُُح 59انًادج 

 

 

  نتيجة التصويت على مشروع القانون  برمته :

 : 5 الموافقون 

  1 : المعارضون 

 : ال أحد الممتنعــون 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  إطار كما أحيل على اللجنة ووافقث عليه-مشروع قانون













































 
 
 
 
 
 
 

  
  السادة المستشارين السادة المستشارين وو  السيداتالسيدات  إثبات حضورإثبات حضور  لوائحلوائح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~\~\

0~\

~w...l.\~
ts.'. Y\ t.;~\ .•• 1\ _I-.I\ a• ~ J. ùJJ""'" J r-- .

.................................~~ : ~I j 0-J~WI ,)~
.'1 •.................o..z. :~I ~1 ~ ü:~WI ,)~

........................Lt : 1,) _:;..u...t.1 ,)~

..........................r; : 1,) l!l;it 1 ,)~
é)

.....w...lf.j : ~I ~~ ~~ J~I ~

.LS0...\;) ....A.9.3) ~\.s,.\.d ..3.....:~jJl o..ù.1

2021·2015 : ~rl a.:'i_,J1

2019- 2018: ~rl d.l...J1

2019j.J.,..Hl o_lj,)

:~Jt41
2019 j~~ 25~1 : t4'Y1 ,)\...ujl~Jl:i
À)b~:)- ..:......Jl J.~.~:?Q..~ :~WI

tj~ Jj-> ~I ~Ij ~WI ~Ij ~I ü:_,s::Dlj'4-lb_,J1~JÜI y'.JJ ~I ~~ tl4i-'Y1 : J~~ J9...l>
.~I ~Ij ü:_,s::Dlj~JÜI ~~ ~ 51.17~JJlbl-l,)ylj

~l> ~I ~) ,~,;",U
~?

~Ij 4JI..u.JIJ:~ ~I~.
ü-=...ùl

. .')

ûb.)1 ~) ,:,;",U
~.rJI J:yiJI J)1~1

~)...ùl
~ .

ôy,aWlj 4J~)1 J:~ ~ô~ ô) ,:,;",li 'WI~I'-.7 .
~lM~ J:yiJI ûb.) ~) ,~,;",U ~WI d..4WI

V Jo~...ùl ~)~...ùl J:yiJI
~T ~~ ô) ,:,;",li \_,JI~I

\)~ if4~
~ .

ü-=...ùlJ4) ,~; Il' II
)G>)U ~.,JI ~I J:~ WI~I

.)..9~1
~ .

f:PI ~) ,:,;",tl
~Ij 4JI..u.JIJ:~ u-".)L.J1d..4W1

lS~l~

- • aJj\..j.'''. LI
/" ', t

yj-ÙI ü~..9lll f'WI .)~~ J:~
'4A . 0) '" l ''J

~)1,~ //.JJ
\S'WI.'.)

(Lb1 . ...ùld...JI...LijfiJI ~.~.') ~
y~1 ...4-) ô) ,:,;",li ~)1 ô...Ld.•.....o

J.LllJ
J~~ ·~I ~..9)1 ~...L:> ô) ,~,;'"U ô)~1- ~

J.LllJ ~j-ÙI .)~~ - ~ ~~\ JlAi ô) ,:,j,,,l\ oj_~ \ o ...Ld.......o
.' ~



~\~\

0~\

~1.J.L..l.\ ~
~Ik-'V\ J ~~\ ~\ J ~\ ~

~~I 1 ~llP.l1 ~~I Ji J:~I 1 ~~

}~~ ~~I ~\j 0ll ,~,i,~,ll
)

\~\ J~~ -~I ~~ ~\j 0ll j,L'Ill
) - ~

\~\ ~ ~I ~.;I,~,i'J,lll
)

~
~J:~...l.4.> i.;l ,;,i Ml li

r o~W.IJ ëù~YI ~~
/ ~IS'...HJ~~II j,i ~,ll

~I ëùl.uJ1 -~ ~ dl~ll ,ti ,~tl- ~ ~ 1

~~I~~I
•• 1 t. - liY~Yrl' ,~,,~-



r==========================================================,~

tj~ Jj-> ~1 ~lj ~Wl ~lj ~1 ~_,s::Dlj~_,Jl ~jül.;:jj ~1 ~_I)-L! t~Y1: J~~ J9..1.>

.~1 ~lj ~_,s::Dlj~jül ëL.,~ ~ 51.17 ~.).)LbJ-uj-lLi

~\~\

I)~\

~U.:W\~
~~"y1 J ~~\ ~\ J ~\ ~



~Irul

w\LP.I
~\.J.l..J.I~

~~~ s ~~I ~I s ~I ~

..........................,A...i. :~I J \)J~WI ~~

......................(.. ......}.l.~t..ull'~i l)A \)J~Wl ~~

............................0..\ :Ù )..i.:i.a.l.1 ~~

...:; \)..1 :ù 1!1;j1l ~~

34/.:.- : ~I l'~~ '4-D~_.)~1 ~

.................................'-.~,~...J~.~~~3 ~j11 ;..ù.1

\ ;u:.\

2021- 2015 : ~~I ~'i_,Jl

2019 - 2018: ~~I ~I

2019 jJ~i ;.)j~

:~_.)t41
2019 j~_j:! 26 ~I : t4~ ~1...iJr.j1 ~l:i

,A~~.~;;..,...JJÂo'A.oo... l)A: a.&.~1

~l> ~I ~..>' .ti ",LI

u=...ùl

ù~)1 ~..>'~i.",tl

~.)...ùl

~I.~. ~.)

.:.JWI ~I

~~...ùl ~.)~...ùl ~yiJl

if~~
u=...ùlJ4..>' .~!ï.",ll

~j~1

f:PI ~..>' .~!LI!LI

LS~I.w
- -.1.1.-\&- tl~ 'UJu 0.) .",l "h

~jÜl a..o~ ~ 51.17 ~_.))bJ-ù~Li tj~ dltllO';jll ~W.lj a..oWI ~W.I J tj.r4J1 : J~~ Jg.,.\.>

~I ~Ij ~_,s::Dlj

J~~ -~I- ~



~~~~.JJ

~~\ i.)W~ ~\~\

~\~\

~~\

06J\..:.W\~
~~~~~~\~\~~\~

~jÜl d.A~ J1a:4 51.17 ~.) .)l.bj-û_,lLi t~ a!!! 100;11 u..iW,lj d.AWIu..iW,1 J t~1 : J~~ JgJ.>

~I ~Ij ~ ..~:i.Jlj

1 / ,\jJ_J.. ,
/

l.)~\
)



~\~\

ù~\

~lJ.:i.-L\ ~
~~'" J ~~\ .;WJol\ J ~\ ~

~l ~~ ~ 51.17 ~.) .)lbl-û_,JLi tJAd!'!IOOiJl d...4..iW,IJ~Wl d...4..iW,1J t~l : Jw.~ Jg..l>

~1~IJ~~IJ

•



ü:~IJ ~jül ~~ ~ 51.17 ~J)bl-ùJ-ÏLitJ_;-4J. dl'! 10.;;11~W.IJ ~WI ~W.I ~IYI : J~\1 Jg.J.>

~I~IJ

~l> J-ll ~) ,~,j."tI
~Ij aJl.uJ1~~ ~I~

0:..ù1
. -~

..-

ûk>_)1 ~),~ j ",lI

~
~_rJ1 -~I J ~ ti.J.3J1rJ ~

~.)..ùl
~ -

~~W.lj aJ40~ ~~ ~~~ ~) ,7.j ,,,lI .WI ti.J.3J1I.j -

~~Y1 ~yiJl ûb.) ~) ,7.j ,,,lI -:JWI~I

\\ )~S\ Ja~..ùl ~.)~..ùl ~yiJl
~T ~~ ~) ,~;j 'I)ll ~I)I~I/ .

("f4Y1

0:..ù1J4) ~j ,,1) II
.)!.r>~ ~_,JI ~I ~~ Gdl ti.J.3J1

~j~1 ~ -

.> f'J,;SJ1~) '~Jj ,,;tI
~Ij aJl.uJ1~~ ~~LJI~I

LS~I~,...,....,,-- .''''

- 'Wu - 1 &- II
'-;-J._>-ÙI~~jLù f'WI ~~Y1 ~~

~ . i!)JH;' ,1)

~~
~jWI

d..k 1 - ..ùl d...J1J..a.j_,s:J1~
/ - ~ -!) ~

'-;-J~I ~~J ~) ,~)j ,,,lI ~~~..u.~
J.Lill

.J J~Y1~~1 ~jjJl ~...L> ~) ,~,j 4,1; II ~.)ylll

J' J.Lill ~._>-Ù1~~Y1 - ~ LS~I JlAi~),;,j .4, II oJylll O..u.~
-' ~

~\ru\
!)\.l).\

06J1.:.l..J.\ ~
~~-v1 s ~~\ ~\ s ~\ ~

....................: ; l.l..h : ~I J ~~WI ,).)..&.
('~ . ~._III t -; - '1' . . L Il ' 1 ~................... " ~ "'~ Wo4 ù-I..)-+Ol.:t.I .. -

2021- 2015 : ~~I ~"i_,JI

2019 - 2018: ~~I d..i.....JI

2019 ~.)'!i ;_)j,)

:~Jt~1
2019 j~y- 29 ~~ : t~~ ,)LWI ~\:i
f\{À.-xA, ~./.\..';\~~ Jl .~.t~J'O...l)o4 : ~t.-JI

....................................c~:',Lt-,.. : ù~ __ ~.b.all,).)..&.
" f. . . ".ii!1 ',~..·......··..·..·· ·..··....···............·..é·..·. '-' _._ 1$"'~

....4.\t,.L.:. : ~I "'~~ ~4 J~I ~

.........................................~ ..LU.'.....:~I ;..LLI



~\4SlJ.\

!)~\

~u.:w.\~
~~'Y1 J ~~\ ~\ J ~\ ~

~~t~ ~jUl d...o~ ~ 51.17 ~.).)lbl-üJ-ÏLi t~ dl'l,o';il1 ~UllJ d...oWl ~Ull ~1_jA: Jl.o.&.~ Jg.J.>

~1~IJ



~I~I

ù\L.r.l1
~lJ.:i...J.I~

~~"v1 ~~~I ~I ~ ~I ~

~jÜl ëI..4~ Jl.L4 51.17 ~J JLbJ-u~Li t~ a!'! joAiU ~LùIJ ël..4WI~Lùl ~I~ : Jw.~ JgJ.>

~I~IJ~~IJ



~Irul

~~I
~W...1.I~

~~'Y1 J~~I ~I J~I ~

....................................\.~ : ~1 J ü-'~Wl ,)~

...................;f.: : ~1 ,,"~i &0 ü-'~Wl ,)~

......................3......................... : Ü ~.l:i.a.ll ,)~

........................'P.. : ü l!li;11 ,)~

~.~i :~1 ""~~ '4-lJ4 J~1 ~

~.:) ? Si;9."cls..\.c..J. :2.~ :~jJl o..\.l1

2021- 2015 : ~~1 ~~_,Jl

2019 - 2018: ~~1 ~I

2019 ~~i oJJ,)

:~Jt41
2019 ~ 1 ..•-~tl: t~"r1 ,)Li.a.il . lJIn-z.. ~ . ~
L).91\..l1.~J1.A.b~Cb...&0: ~Wl

~IJ ~~IJ ~jül ~~ ~ 51.17 ~JJLb1-üjJlJ t~ ~ ~~IJ ~~..u1.tl J ~1: J~Y1 JgJ.>

~1

~l> J.a..ll ~) '~JÏ;...ll

Ü:!...ùl

ü~)1 ~)'~Ii,,,tl

~)...ùl

.:.JWI ~I

~~...ùl ~)~...ùl ~.,rà-ll

if 431

'4b~...ù1 '4JG.LlJ_,sJI ~~

J.Lill

Ü:!...ùlJ4),~i ,,,.ll
~j~1

f:~1 ~) ,~Ii"Itl

~~I~

- ~'·'·-I"- tl~ 'UJU 0) "J' aJ co

l'I~It!~ -



~\ ru\
w~\

~\.!J....L\~
~~'Y\ _,~~\ ~\ s ~\ ~

~IJ ~.,S:.i.JlJ~jül d..4~ ~ 51.17 ~.).)l.bJ-u_jJ\j t~ J.&. ~~IJ ~~..u:J1 ~ ~I: J~~ Jg..l.>

~I



~-------=--------------------====----------------======----~.

~IJ ~~IJ ~_,.ul a...o~ ~ 51.17 rJJJlbJ-0_,.ïLi t~ Js. ~~IJ ~>t:..I..&l11 J ~I: J~~ Jg..,\.>

~I

~I~I

0~1

~W-l.I~
~~)'1J ~~10~\J ~14


