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 التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة وزير كلمة السيد 

 إلى املدرسات واملدرسين

 2022أكتوبر  5 ،بمناسبة اليوم العاملي للمدرس

 

 السيدات والسادة نساء ورجال التربية والتكوين

 إليكمأتقدم يسرني أن  ،الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة ،للمدرسليوم العاملي بمناسبة ا

 املتميزةاملجهودات على  لكم وامتناني ي شكر ألجدد  الفرصةز هذه أنته ، كماجاللعبارات التقدير وال بأزكى 

 .االرتقاء باملنظومة التربوية من أجلبكل إخالص بروح وطنية و بذلونها ت التي النبيلة ضحياتتالو 

في مسار بناء املواطن الصالح ونها الخدمات الجليلة التي تقدم التأكيد على أهميةفيها وهي مناسبة نجدد 

  .قتصاديةنجاحه في الحياة واندماجه في أوراش التنمية االجتماعية واالوتعزيز فرص 
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بأطر تربوية معترف جودة ذات  عموميةمدرسة من أجل  2026-2022خارطة طريق تنزيل  في إطار

تمثيلية في األكثر الخمس النقابات مع أشهر  7ملدة في إطار الحوار االجتماعي عملنا  بمجهوداتها ومحفزة،

ة يمكنت روح املسؤولقد و . قطاع التربية الوطنيةموحد لجميع موظفي نظام أساس ي وضع  من أجل ،القطاع

األطر موحد ينطبق على جميع  نظام أساس ي لبناتمن وضع  ،التقنيةخالل االجتماعات التي سادت  ،البناءة

ويوفر فرًصا جديدة للترقية بما يتماش ى مع أهداف  العمل،ويحسن ظروف  املكتسبة،ويعزز الحقوق  التربوية

 العمليات التربوية.في قلب كل  التلميذالتي تضع مصلحة  ،طريقخارطة ال

أشيد هنا بالعمل الكبير الذي تم على مستوى االجتماعات التقنية طيلة هذه األشهر، أتمنى أن نتمكن  وإذ

تحافظ الوزارة على منطق االنفتاح والحوار البناء واملسؤول مع و . ب اآلجالمن الخروج باتفاق مالئم في أقر 

وهو األمر الذي  التالميذ،على  اليجابي ملا نقوم بهتأثير مدى ال مرجعي واحد، هوبمعيار  االجتماعيين،الشركاء 

  .املدرسة العموميةإعادة بناء الثقة في  يمكن منسمما مهنة التدريس  خالل تثمينال يمكن بلوغه إال من 
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، "األطر النظامية لألكاديميات ، وضع "حول املدرسةخالل املشاورات الوطنية في النقاش، برز لقد 

املشروعة لب امطلواالستجابة ل إصالح املدرسة العموميةإحراز تقدم في أجل  لذا، ومن اهتمام.ذي كموضوع 

 األنظمة األساسية الجهويةإلغاء  وبهذا الصدد، سيتممعالجة هذه النقطة كأولوية.  أضحى ضروريا، والعادلة
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واحد تضمنه الدولة من خالل  بنظام أساس يواستبدالها  تحكم األطر النظامية لألكاديمياتاالثني عشر التي 

. املوظفين كباقياملسار الوظيفي نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس  النظامسيضمن هذا إذ  ،اعتماد مرسوم

 الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني. فاالستمرار في التوظي مع

الحق في  املوحد، ستمنحهمضمن هذا النظام األساس ي  لألكاديميات،م األطر النظامية رسيعملية تإن 

بما في ذلك الحق  ،النظام األساس يسمح لهم باالستفادة من جميع مزايا توس ،التوظيفتعويض بمفعول تاريخ 

 .الوطنيةاالنتقالية  وفي الحركةفي كل االمتحانات املهنية  في املشاركة
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لسنة  الترقيةوية متأخرات تس،  2022حلول نهاية  قبل أن يتممن املقرر  القطاعات املعنية،تعاون مع ب

في سياق اقتصادي واجتماعي يتم بذله كبير مالي د و جهم وهو مليار درهم.  2بقيمة  وذلك بغالف مالي ،2020

 .يتسم بالعديد من التحديات

وانطالقا من الجانب االعتباري والتقديري ألطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد 

من  األطر التربويةسيتم تعزيز االعتراف بإنجازات  السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين،

 املحققة البتكارات والعروض والنجاحاتباوكذا  ،املنتديات الوطنية والدوليةء بها في خالل توسيع فرص االحتفا

 . التربوي في النظام 
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يضمن انفتاح املدرسة على تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع  ،خارطة الطريق الجديدة إن

توسيع هامش  تمكن منبوضع دينامية يسمح لنا سما الخارجيين. وهذا  محيطها وعلى مختلف الشركاء

 اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من املسؤولية واالستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ. التصرف في

كما أغتنم  التلميذ،، واملزيد من العمل والعطاء لخدمة العاملي كمفي يوم ملك تحية تقدير واحترامف

ملتقاعدات لسيدات والسادة ال والعرفان التكريممعاني عبارات الشكر املشفوعة ب املناسبة للتعبير عن

 .بعد أن أدوا رسالتهم النبيلة على أكمل وجههذا املوسم، الذين غادروا املنظومة  واملتقاعدين

تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة  ،بلدنا العزيز وازدهارملا فيه خير  جميعا وسدد خطاناوفقنا هللا 

  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،امللك محمد السادس نصره هللا
 


