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 صحفيالغ بــــــــــــــــــــــــــــ

 
 حضور بوزير التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  ،ترأس السيد سعيد أمزازي 

الدار األكاديمية الجهوية  للتربية والتكوين جهة بمقر ،   2222فبراير   22يوم االثنين   ، التكوين المنهيو الوطنية  لقطاعي التربية ينالعام ينالسيدين الكاتب

االستراتيجية  المشاريععلى مدى تقدم وتيرة تنزيل  ،  خصص للوقوف مسؤولي وأطر التربية والتكوين بالجهة جهويا مع تنسيقيا  ،  لقاء سطات،البيضاء 

 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .  17-51اإلطار   أحكام القانون لتنزيل 

 

على أن ورش إصالح التربية والتكوين ال يتطلب التأخير وال التأجيل، معتبرا أن التنزيل السليم لكل مشاريعه يستدعي    ،وشدد السيد الوزير في كلمته

ذي لفوري لكل اإلجراءات والتدابير، وفق البرمجة الزمنية املحددةـ   تفعيال لتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله وأيده االتنفيذ ال

 ،ي ر ما فتئ يولي رعايته السامية وعنايته الفائقة إلصالح منظومة التربية والتكوين الذي يعتبره رافعة للتنمية وعماد تأهيل الرأسمال البش

 

لى تأمين الحق في الولوج إ أن نجاح إصالح التربية والتكوين  رهين  بتحقيق مجموعة من األهداف المتعاقد عليها، ومنها وأكد السيد الوزير  

اعيا إلى د لفوارق املجالية واالجتماعية ،  تقليص ا، فضال عن مدرس ي  وتحقيق التمييز اإليجابي جودة التعلمات  والحد من الهدر الالتعليم ، وكذا تحقيق 

بالدنا  النهج التدبيري الذي اعتمدته والتنسيق والتعبئة املجتمعية حول مختلف األوراش التي أطلقتها الوزارة، في انسجام مع الجهودمضاعفة مواصلة 

تطلعات املجتمع و  النتظارات واستجابة تنمية البشرية المستدامة، أهداف الو تحقيق المشروع املجتمعي لبالدنا، لوالمتمثل في الجهوية المتقدمة كأساس 

 المغربي.

 

م عملية تقد ، خالل هذا اللقاء مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، ،السيد عبد المومن طالب واستعرض

 . 2222المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووضعية تنفيذ برنامج عمل األكاديمية لسنة  72.25تفعيل مشاريع تنزيل القانون اإلطار رقم 

، 72.25القانون اإلطار  كما قدم السيد المندوب الجهوي لمكتب التكوين المنهي وإنعاش الشغل عرضا بخصوص األوراش المفتوحة المرتبطة بتنفيذ

 .ووضعية تنفيذ برنامج عمل هذا القطاع على مستوى جهة الدار البيضاء سطات

 

صلة إرساء موا ،   إلىمحطة ثانية، ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية التي ستهم كافة الجهات الذي يشكل ويهدف هذا اللقاء الجهوي،  

إقليميا لتتبع تنزيل أوراش اإلصالحآلية التعاقد بين مكونات منظومة التر  د التدبير بالنتائج ،   وذلك من خالل اعتمابية والتكوين ومستوياتها مركزيا وجهويا و

 .ومقارنتها باألهداف والموارد المتوفرة وكذا اآلجال املحددة انطالقا من مؤشرات قياس األداء

 

 ، يالسيد المندوب الجهوي للتكوين المنهحضر هذا اللقاء السيد مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، وكذا 

 ادةسومن خالل تقنية المناظرة الرقمية، السيدان المفتشان العامان للوزارة، والسيدات والسادة المديرات والمديرون المركزيون والسيدات وال

 نالمديرات والمديرون اإلقليميون بالجهة، والسيدات والسادة منسقات ومنسقو املجاالت، وكذا رئيسات ورؤساء المشاريع المركزيين والجهويي

 واإلقليميين.

 
 


