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لناطق الرسمي ا ،ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

بمعية السيد إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف  بالرباط،، 0202ومه الثالثاء فاتح يونيو باسم الحكومة، ي

 اإلطار نحكام القانوأزية لمالءمة حافظة مشاريع تنزيل االجتماع األول للجنة المرك بالتعليم العالي والبحث العلمي،

التي و ومواكبة تنزيله، النموذج التنموي الجديد لعلمي معالمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث ا 17.15رقم 

الصادر  056.21رقموالبحث العلمي  العاليلوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم  مقررأحدثت بمقتضى 

 .7275 وماي 72بتاريخ 

وذلك  ،الخاص الذي يكتسيه هذا االجتماع اللجنة، على الطابع هذه في كلمته االفتتاحية ألشغال الوزير دكد السيأو

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أمام أنظار صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره  تقرير تقديمبعد 

أول خطوة مؤسساتية يشكل  االجتماع هذاواعتبر أن  .بفاس ربالقصر الملكي العام ،0202 وماي 02الله، بتاريخ 

شروع في الالقانون اإلطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد مشاريع تفعيل أحكام  لمالءمة

 مهني والتعليمالمدرسي والتكوين الذات الصلة بالتعليم للنموذج التنموي الجديد االختيارات االستراتيجية  مع، تنزيلها

   العالي والبحث العلمي.

وي لتنمأن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج اإلى  ف بالتعليم العالي والبحث العلميالمنتدب المكلالوزير أشار  جهته،من 

 ذيالموضوعية، ال االصريح وذ خارجيالتقييم الأن  لبالدنا، معتبرا إلرساء نموذج تنموي جديدأفقا زمنيا حدد ي

أنه ش واسعة، منواستشارة على تشخيص  مكونة من فعاليات متعددة خاصة من المجتمع المدني، بناء جاءت به لجنة

 قوة وضعف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. على مكامنمن الوقوف أن يمكننا 

ن وعرفات عثمون، الكاتب العام لقطاع التكوي ربية الوطنيةكاتب العام لقطاع التالسادة يوسف بلقاسمي، القدم كما 

عريضة الخطوط ال ، خالل أشغال هذا اللقاء،لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الكاتب العام خلفاويالمهني ومحمد 

جاء  الذي ،لقطاعات  التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  الراهنةلتشخيص الوضعية 

 لمعتمدةا للتحول ومقاربة اإلصالحالمحاور االستراتيجية   ، مستعرضينبه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

سي بالتعليم المدر مغربيةلوية لتحقيق نهضة تربوية اإلجراءات ذات األووكذا ، الجديد في ظل النموذج التنموي

  .والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

ة وزير التربي من السيد تتكونو ،أحدثت بموجب المقرر السالف الذكر ،المركزية اللجنة ن هذهأ وتجدر اإلشارة 

تعليم ، بصفته رئيسا، ينوب عنه الوزير المنتدب المكلف بالي والتعليم العالي والبحث العلميالوطنية والتكوين المهن

ن عن المجال المسؤوليطاعات الثالثة والمديرين المركزيين للق لعامينالكتاب ا إلى باإلضافة العالي والبحث العلمي،

البحث  وكذا القانونيةوالشؤون والميزانية البشرية  المواردوتدبير  جاالت االستراتيجية والتخطيطالبيداغوجي وم

 العلمي واالبتكار.

عن انخراط الوزارة في تفعيل  االختيارات  التي جاء بها   ختام هذا االجتماعوأعرب، السيد سعيد أمزازي، في 

 أنها تتقاطع في جوهرها مع رافعات الرؤية االستراتيجية لإلصالح مبرزااللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،  تقرير

جودة لتحقيق مدرسة اإلنصاف وال 22.25 اإلطار -وتتالءم مع حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون 2015-2030

أن تمكن و للسنوات المقبلة الخاصة بكل  قطاع  طريقالخارطة تغني من شأنها  أن   كما واالرتقاء بالفرد والمجتمع،

 طموح النموذجل تستجيب  مغربية لتحقيق نهضة تربويةتحديد البرامج ذات األولوية التي يتعين االشتغال عليها  من 

وذلك وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجاللة الملك محمد  المجتمع المغربينتظارات وال لبالدنا  الجديد التنموي

 السادس نصره الله.


