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قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية  
لى ض تفويالوطنية،  صالحية الترخيص ابلتصوير أ و التسجيل داخل المؤسسات التعليمية العمومية ا 

لعمليات ذات اعلى يظل الشراف على أ ن  والمديرايت ال قليمية ال كاديميات الجهوية للتربية والتكوين
 الطابع الوطني من اختصاص المصالح المركزية المعنية.

طار تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لالتمركز ال داري،ويأ تي هذا   ل حكام  تفعيالذا كو  القرار في ا 
المتعلق بتبس يط المساطر وال جراءات ال دارية لتقريب المرتفق من الخدمات  55.19القانون رقم 

طار تفعيل   ،ربية الوطنيةلقطاع الت لالتمركز ال داري مرجعيال مديريالمخطط الال ساس ية، كما يأ تي في ا 
لى تحقيق جودة الخدمات التي يقدمها القطاع والرفع من أ دائها وفعاليتها.  الرامي  ا 

لى هذا القراريهدف كما  وتسهيل  المنابر ال عالميةمكوانت مختلف  تسريع دراسة ومعالجة طلبات ا 
كا أ ساس يا، ل ابعتبارها شري ،مساعدتها على مواكبة قضااي التربية والتكوين في أ حسن الظروفعملها و 

رسة مناصرة المد في الكبير دورهالو  ،الهامة بأ وراشه التعريفو  ال صالحجهود دعم  فيمحيد عنه، 
ذكاء النقاش العمومي ح ،ورهاانتها بأ هميتهاتنمية الوعي لدى المجتمع المغربيي و  المغربية     ولها.وفي ا 

والجرائد الورقية والمواقع ال لكترونية الوطنية  وال ذاعية القنوات التلفزية كللذا، تدعو الوزارة  
نتاج السينمائي الوطنية،  الراغبة في التصوير داخل فضاءات المؤسسات التعليمية وكذا شركات ال 

لى قليميةو  ربط التصال ابلمصالح المختصة لل كاديميات الجهوية للتربية والتكوين العمومية، ا   المديرايت ال 
حرية الفكر لاتم وفي احترام  ،المعمول بها والمساطر وفق القوانين ال جراء الالزم، وذلك التي ستتخذ

 ي والتعبير المكفولة بموجب دس تور المملكة.أ  والر 

ي التعبئة ف بكل مكوانتها الوطنية لوسائل ال عالم والمسؤول ذ تثمن الوزارة النخراط المواطنا  و 
ن  شارة رهن  لمصالحها المركزية تظتؤكد على أ ن  هاالمجتمعية حول المدرسة المغربية، فا  كما ه المنابر، هذا 

 دان.ببالكوين تربية والتال قضااي عملها بما يخدم المعلومات الالزمة وتيسير لتقديم كل  ،دأ بت على ذلك

 


