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 بالغ صحفي

 3537يونيو  77خميس ال 
 

 "المغربية للتواصل والتعبئة حول المدرسة الستراتيجية الوطنيةا" في شأ ن تنزيلمذكرة ا طار ا صدار     
 

طار مذكرة والتعليم العالي والبحث العلمي التربية الوطنية والتكوين المهنيأ صدرت وزارة  االستراتيجية زيل "في شأ ن تن  ا 
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين  07.77اال طار رقم  لتنزيل القانون المواكبة "،الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية

 .والبحث العلمي

التي تأ تي   ،"للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربيةالوطنية  االستراتيجية"لورة س ياق  ب اال طار المذكرة هذه وحددت
امسة الذي ينص في الفقرة الخ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،  07.77اال طار رقم  تنزيال ل حكام القانون 
منتظم، تعد في تكاملها المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه ال  التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق ا صالحمن ديباجته على أ ن "

ية تحقيق أ هداف اال صالح أ ولوية وطنية ملحة ومسؤول " وفي مادته السادسة على أ ن"، ضماانت ا ضافية ال نجاحه وتحقيق أ هدافه
ين في مجاالت الثقافة م من الفاعل مشتركة بين الدولة وال سرة وهيئات المجتمع المدني، والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين، وغيره

، التي أ علنت، في رافعتها الثانية 3570ـ  3525تفعيال لمقتضيات الرؤية االستراتيجية لال صالح ، وكذا "واال عالم واالتصال
مدى الزمني "، أ ن المن أ جل رايدة انجعة وتدبير جديد للتغيير" ضمن الفصل الرابع، "تعبئة مجتمعية مس تدامةوالعشرين " 

هو مدى زمني للتعبئة الوطنية من أ جل تجديد المدرسة المغربية وتحسين جودتها ومردوديتها، ومن ثم جعلها  3570-3525
تحظى بعناية قصوى كأ س بقية وطنية من قبل الدولة ومؤسسات التربية والتكوين والمنظمات النقابية والقطاع الخاص وال سر 

 فنية واال عالم.والمجتمع المدني والمثقفين والفعاليات ال 

طار تنزيل المشروعكما تأ تي بلورتها  ب  والخاص ضمن المشاريع االستراتيجية لتنزيل أ حكام القانون اال طار 77رقم  في ا 
ط "،  والذي يروم تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية كشر تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية"

ال نجاح كل المشاريع المعتمدة، وتحقيق أ هداف ا صالح المنظومة التربوية، بما يرسخ المسؤولية المشتركة مع مختلف  أ ساسي،
لى جانب الشركاء ال ساس يين للمنظومة،  لى تملكهم مختلف المتدخلين في الشأ ن التربوي، ا  ، والرفع من شاريعهذه الم  وسعيا ا 

هم صالح الشامل لمنظومتنا التربوية، بما يؤمن تملكهم ل هداف اال صالح، وانخراط مس توى انخراطهم وتعبئتهم حول مقتضيات اال  
لى جعالوطنية  فضال عن سعي هذه االستراتيجية  في تطبيقه وتجذره في سلوكهم وممارساتهم اليومية،  التواصل والتعبئة  لا 

 اال طار. -ا القانونهذالمعتمدة لتنزيل أ حكام وال نجاح المشاريع االستراتيجية  التغييرالمجتمعية رافعتين حاسمتين لقيادة 

المبادئ الموجهة لهذه االستراتيجية وتوجهاتها ومراميها وكذا أ دوار البنيات اال دارية  كذلك،هذه المذكرة حددت قد و  
قليمي.  المكلفة ابلتواصل على المس توى المركزي والجهوي واال 

 واصلية والتعبوية التيتلزمات التالمس  من تعد  الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية االستراتيجيةواعتبرت أ ن 
نجاح اال صالح التربوي،  يتطلبها طاراتفعيل وا  لتحقيق التعبئة المجتمعية وضمان اس تدامتها وتأ طيرها على  ةوأ لية عملي امنهجي وا 

لى غاية س نة صالح وال بين مختلف المشاريع، تغطي البعد الزمني لال  كافة مس توايت المنظومة، وذلك وفق مقاربة تكاملية  ممتد ا 
ي مجال ف الوزارةمن أ هداف اال صالح التربوي، ومن التوجهات االستراتيجية العامة لس ياسة  روحها حيث تس تلهم،3525

قليمية الصالحية ال ال ولوايت  بمراعاة اهكاملة لتصريف التواصل، مع منح ال كاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرايت اال 
قليمية والمحلية، وتكييفه نزيل المس تمر مع المس تجدات المواكبة لسيرورة تنزيل حافظة مشاريع ت  اوالخصوصيات الجهوية واال 

 .07.77مقتضيات القانون اال طار رقم 
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