
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بالغ صحفي

 8282مايو  82 الجمعة
 

 التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الس يد سعيد أ مزازي، وزير ترأ س كل من

المهني، بحضور السادة يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية  والإدماجوزير الشغل  الس يد محمد أ مكراز،و 

نعاش  ،يحيى  عوكاشو محمد غاشي ، رئيس جامعة محمد الخامس الوطنية و  المدير العام ابلنيابة للوكالة الوطنية لإ

م مراس ،يطرةن ومحمد أ ضرضور، مدير ال كاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرابط سال الق  التشغيل والكفاءات

حفل توقيع مجموعة من التفاقيات تتعلق بوضع منظومة للتكوين والإدماج المهني للمربين والمربيات في مجال التعليم 

ال ولي وكذا اتفاقيات شراكة ثنائية بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكل من مؤسسة "زاكورة" للتربية 

ين لجهة و جامعة محمد الخامس وال كاديمية الجهوية للتربية والتكو  للنهوض ابلتعليم ال ولي المؤسسة المغربيةوالتكوين و 

 .الرابط سال القنيطرة كل عل  حدة

راكات بناءة بين مختلف "اعتماد شفعيال للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة ب ويأ تي توقيع هاته التفاقيات ت 

  .صاديوالإدماج القت والتكوين، ولس يما فيما يتعلق ابلتعليم ال وليالفاعلين المعنيين بقطاع التربية 



 
 

وتشكل ثمرة عمل مشترك بين مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجامعية وفاعلي  

عداد ال جيال القادمة من خالل توفير تعليم أ ولي يض ن مالمجتمع المدني، تنطلق من مقاربة طموحة تعكس النشغال ابإ

عدادا جيدا للطفل المغربىي عل  المدرسة في سن مبكرة، وكذا تعزيز أ ليات المواكبة لفائدة الطلبة الجامعيين في  انفتاحا واإ

 .عمالمسارهم نحو الندماج القتصادي سواء نحو التشغيل المؤجر أ و التشغيل الذاتي ورايدة ال  

بين وزارة ي تجمع والت ،مربىي ومربيات التعليم ال وليدماج اإ للشراكة في مجال تكوين و وتروم التفاقية الإطار 

يدرالية التعليم الخاص وف  الشغل والإدماج المهني وزارةوالتعليم العالي والبحث العلمي و التربية الوطنية والتكوين المهني 

القنيطرة  -سال -ط راببجهة الالجهوية للتربية والتكوين  ، والتفاقية بين ال كاديمية)التحاد العام لمقاولت المغرب(

نعاش التشغيل والكفاءات تحديد اإطار عام للشراكة لوضع منظومة وطنيةو  لتكوين  ةوأ خرى جهوي الوكالة الوطنية لإ

ولي، يس تفيد منها حاملو الشهادات بهدف الرفع من جودة التعليم ال ولي والرتقاء التعليم ال   دماج مربىي ومربياتاإ و 

 .لبشرية العاملة في هذا المجالابلقدرات المهنية للموارد ا

نعاش التشغيل والكفاءات تانالمبرم  تانالتفاقي فيما تهدف  سة المغربية للنهوض والمؤس  بين الوكالة الوطنية لإ

نعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة زاكورة للتربيةمن جهة وبين  ابلتعليم ال ولي طار شراكة اإ  الوكالة الوطنية لإ نشاء اإ

ة المغربية للنهوض ابلتعليم ال ولي من خالل تمديد نشاطها عن طريق تلبية احتياجاتها من الموارد البشريلمواكبة المؤسسة 

دماج  "أ كاديمية التعليم ال ولي"ج وعبر برانم مربىي ومربية  2222بمعدل  8282مرشح بحلول  0222المخصص لتكوين واإ

دماج س نواي ضمن التفاقية ال ول  .فيما تهم التفاقية الثانية  مربىي  022بمعدل  8282مرشح بحلول عام  2822تكوين و اإ

 .مربية س نوايو 

نعاش التشغيل والكفاءات وجامعة محمد الخامسمن جانب أ خر، ترمي ال   تفاقية الإطار بين الوكالة الوطنية لإ

ل   ارهم نحو مهن أ كثر مستوجيه خامس قصد تحسين قابلية تشغيلهم و تعزيز المواكبة الموجهة لخريجي جامعة محمد الاإ

دماجهم القتصادي والمه و  اس تدامة ، ينتحديد التوجهات والس تجاابت المالئمة لحتياجات الخريجين الش باب من أ جل اإ



 
 

 ،المساهمة في بلورة مشاريع مبتكرة، لس يما في المجالت الرقمية والذكاء الصطناعي والتكنولوجيا الحديثةا وكذ

ل   حداث وكالة جابلإضافة اإ نعاش التشغيل والكفاءات وتقديم خدمات القرباإ  .امعية رقمية لإ

نعاش التشغيل والكفاءات الموقعتين بين نتيالتفاقي  وبموجب   يتمس  جامعة محمد الخامس والوكالة الوطنية لإ

حداث وكالة جامعية رقميةتحديد  ل  تقوية الشراكة بين الطرفين بغية اإ طار اتفاقي يرمي اإ تتبع مواكبة و ل برانمج للتنزيو  ،اإ

 .البعدي لحاملي المشاريع الجدد وكذا تقوية قدراتهم

طار  وفي كلمة ابلمناس بة، اس تحضر الس يد سعيد أ مزازي، المنجزات التي تم تحقيقها  نزيل البرانمج ت في اإ

عطاء انطالقته ،الوطني لتعميم وتطوير التعليم ال ولي محمد  تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك الذي تم اإ

ل ، معتبرا أ نها لم تكن لتحقق لو"مس تقبلنا ل ينتظر"تحت شعار  ،8222يوليوز  22 بتاريخ السادس نصره الله وأ يده،

مع جمعيات المجتو  والتي تقوم عل  أ ساس مساهمة كل الفاعلين المؤسساتيين التي نهجتها الوزارة تشاركيةال مقاربة لا

نعاش التشغيل والكفاءاتوزارة الشغل والإدماج المهني ومن خاللها الوكالة  ، مهنئاالمدني ي ساهمت الت الوطنية لإ

وكذلك  المربين،و بشراكة مع بعض ال كاديميات الجهوية للتربية والتكوين عل  تنظيم دورات تكوينية لفائدة المربيات 

مساهمة فدرالية التعليم الخاص المنضوية لدى التحاد العام لمقاولت المغرب عل  المجهودات التي تقوم بها مؤسسات 

 التعليم الخصوصي في توس يع العرض التربوي ابلتعليم ال ولي. 

الصعوابت  نكما أ   ،التحدايت والرهاانت كبيرة لإرساء تعليم أ ولي منصف وذي جودة ناإ  وقال الس يد الوزير 

محددة تحقيق رهان تعميم التعليم ال ولي والرتقاء بجودته قبل ال جال ال تنوعة، لكننا مؤمنون بقدرتنا عل والإكراهات م 

في ظل اس تمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص  ،لذلك

نجاح هذا الورش الوطني الكبير، خدمة لوطننا الحبيب ولطفولتنا المبكرة من  مما ،وجمعيات المجتمع المدني شأ نه اإ

 . وأ يدهمحمد السادس نصره الله  الملك تحت القيادة الرش يدة لمولان صاحب الجاللة



 
 

ته ابلمجهودات الكبيرة التي تبذلها بالدان للنهوض ابلتعليم بجميع مس توايمن جانبه، ذكر الس يد محمد أ مكراز 

قاطرة للتنمية القتصادية ومحركا أ ساس يا لتطوير الرأ سمال البشري، مؤكدا عل  أ همية النخراط المجتمعي  وجعله

 ، لمؤسساتي المتكامل لإنجاح مثل هذه المبادرات والمشاريع الهادفة والبناءةاو 

"تكوين وادماج جال مفي المتعلقة بوضع منظومة لشراكة الإطار ل  -التفاقية عل   التوقيع أ نوأ كد الس يد الوزير 

مربىي ومربيات التعليم الولي" تعد واحدة من أ هم أ ليات اإطالق مشروع التعليم ال ولي تماش يا مع التوجيهات الملكية 

ل  تعزيز هذا الطار ابتفاقيات شراكة بين كل من الوكالة الوطنية لنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة  السامية مشيرا اإ

عل من جهة اخرى، يبرز دور جمعيات المجتمع المدني كفا ة المغربية للنهوض ابلتعليم ال وليمؤسسزاكورة من جهة وال

وشريك أ ساسي في معظم المشاريع التنموية ببالدان خصوصا ما يتعلق بتعزيز أ ليات سوق الشغل الذي يحتاج لكل 

  الفاعلين المؤثرين الذين يملكون خاصية القرب من مختلف فئات الباحثين عن شغل.

أ همية الشراكة التي س تجمع بين الجامعة المغربية من خالل عل   الس يد الوزير وفي ذات الس ياق، شدد

نعاش التشغيل والكفاءات والتي س تمكن من  التجربة النموذجية مع جامعة محمد الخامس ابلرابط والوكالة الوطنية لإ

خلق جسر حقيقي بين الطالب وسوق الشغل وتساعد عل  اختصار مسافات وفترات عدم فهم أ ليات سوق الشغل 

 .مكن أ ن تكلف الكثير سواء من حيث الوقت أ و الإمكانيات. التي ي

دعم  للنقاش وتبادل ال راء حول س بلفرصة  علمي، شكل فاقيات لقاءالت هاته توقيع مراسما، وأ عقب هذ

ة يلولس يما المواكبة البعدية لحاملي المشاريع وال ليات الكف  ،التشغيل الذاتي وروح المقاولة من خالل المواكبة الجيدة

 بمساعدتهم عل  تجاوز صعوابت النطالق لمشاريعهم. القتصادية.

 

 


