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 بالغ صحفي

 عقد لقاء تواصليا مع الفيدرالية الوطنيةالسيد شكيب بنموسى ي

  لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ بالمغرب 

 

أكتوبر  18الثالثاء  يوم ،والرياضةلوطنية والتعليم األولي السيد شكيب بنموسى، وزير التربية ا عقد

مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ بالمغرب، تواصليا  لقاء الرباط،ب ،2022

 .2023 -2022المرتبطة بالدخول المدرسي  مختلف القضاياحول تداول الوذلك من أجل 

بالمستجدات التي طبعت وأشادت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ بالمغرب 

التدابير المتخذة لالرتقاء بتعلمات التلميذات والتالميذ وضمان تكافؤ و 2023-2022الدخول المدرسي 

الوزارة األنشطة ح إقرار مسجلة بارتياور المغربية، الفرص بينهم، والذي يظل الهاجس الكبير لجميع األس

وأعربت ، للدعم التربوي TARL المقاربة وفق المستوى المناسبإرسائها االعتيادية داخل الزمن الدراسي و

أداء ومستوى التالميذ  وأثرها اإليجابي الملموس على في تثبيت التعلمات استحسانها لهذه اآللية عن

واستعدادها الكامل لدعم تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة انخراطها  كما أكدت الفيدرالية على .المستهدفين

 ، بما يخدم مصلحة المتعلمين والمتعلمات.ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربيالمغربية ل

، الحالي اإلكراهات التي يعرفها الموسم المدرسي وشكل هذا اللقاء مناسبة طرحت فيه الفيدرالية 

 ،تالميذل وإعادة تسجيل الوعملية التسجي الدراسية ببعض المؤسسات التعليميةاالكتظاظ باألقسام ب والمتعلقة

 ،أخرى مرتبطة بالتوجيه وإعادة التوجيه إكراهاتو البشرية،بتدبير الموارد متعلقة ال االشكالياتكذا و

 والنقل المدرسي بالوسط القروي. والمراقبة المستمرة،

مجهود الكبير الذي يبذل الالمقترحات المقدمة، مستحضرا  على وجاهةمن جانبه  وأكد السيد الوزير

لصعوبات واإلكراهات التي تسجلها المنظومة التربوية ا لتجاوزعلى المستوى المركزي والجهوي واإلقليمي 

الجودة  بالمدرسة  تحقيق رفع تحديعلى  2026-2022تراهن من خالل خارطة الطريق  مشيرا أن الوزارة ،

وسائل للتحفيز لفائدة األطر التربوية لضمان  وخلق ،كافيةال الموارد البشرية توفير خالل، من المغربية

تبني مقاربة مع   وربطه بالتكوين ونتائج التحصيل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين، استقرارهم االجتماعي،

إعداد الخريطة المدرسية وكذا  ،في تسجيل التالميذ وإعادة التسجيل عند نهاية الموسم الدراسياستباقية 

، بالتحضير المبكر للدخول المدرسيالتدبير المحكم لكل العمليات المتعلقة رصد الحاجيات والتوقعية ألجل 

لفائدة مشددا على ضرورة الدعم االستدراكي  االرتقاء بالتعلمات األساس للمتعلمات والمتعلمين،  إلى جانب

 هذا المسلسلانخراط األساتذة في   ومعوال على انطالقة كل سنة دراسيةعوبات عند الذين يجدون ص التالميذ

  حتى تحقق الغاية المتوخاة منها. أوراش خارطة الطريق دعم تنزيلمهات واآلباء في األوعلى 

الخطوات التي وانخراطها في كل  تعبئتها إلى مواصلة لفيدرالية الوطنيةا شكيب بنموسىودعا السيد  
بالدور كما أشاد، بالمناسبة،  .مثمنا اقتراحاتها العملية ،وتحقق الجودة بالمدرسة المغربية التلميذتخدم مصلحة 

منظومتنا التربوية ومساهمتها في االرتقاء ب التلميذات والتالميذجمعيات أمهات وآباء وأولياء لالفاعل 
للنهوض من أجل البناء المشترك المقاربة التشاركية مشددا على أهمية ، باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة

 لما يستجيب النتظارات األسر والمجتمع المغربي. ودعم جهود اإلصالح بالمدرسة المغربية


