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 بالغ صحفي

  :ين والشركاءوالمنتخب  مع السلطات الترابيةللقاءات التنس يقية الجهوية  الحس يمة تحتضن المحطة الأخيرة -تطوان -جهة طنجة 
 

  الأولوية ابلجهة؛توفر الوزارة على خارطة طريق واضحة لتحديد المجاالت ذات 
  تثمين لدعم السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء والفاعلين التربويين لجهود االإصالح التربوي؛ 
  لى التحلي بأأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية من أأجل كسب مختلف تحدايت  الدعوة اإ

 دون تأأخير أأو تأأجيل. ابلجهة، االإصالح التربوي
                          

الس يد سعيد أأمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث  قال -طنجة -0202مارس  02االثنين 
ي، بمعية الس يد الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلم ،ترؤسه  خالل ،الناطق الرسمي ابسم الحكومة العلمي،

 ،طنجة تطوان الحس يمةمجلس جهة ة رئيس ةالس يد ، وبحضورأأصيلة -طنجة، عامل عمالة طنجة تطوان الحس يمةووالي جهة 
 الحس يمة، -تطوان -ة كاء بجهة طنجين والشر السلطات الترابية والمنتخب  مع، الثانية عشرة المحطة الأخيرة للقاءات التنس يقية الجهوية

ن  آن على خارطة طريق واضحة  لتحديد المجاالت ذات الأولوية ابلجهة، ترتكز على خطتين استراتيجية وتشريعية، اإ الوزارة تتوفر ال
ة في اإطار مقاربة تشاركية بين االإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربيمحطات خارطة الطريق هاته االلتزام بمختلف  حيث تم

عطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع االسترات والتكوين والجامعات والمديرايت الجهوية للتكوين المهني،  يجية وتسريع وتيرتها من أأجل اإ
 الية.االإطار، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفع -لتنزيل مقتضيات القانون

، المتعلق بمنظومة 52-27حول القانون االإطار رقم  التعبوي، الذي اعتبر هذا اللقاء ،تأأكيد صريح من الس يد سعيد أأمزازي 
طارا تعاقداي م  االإطار -القانونهذا  منعطفا هاما في تفعيل مقتضيات، التربية والتكوين والبحث العلمي لزما للجميع لتنزيل الذي يجسد اإ

لى التحلي بأأعلى درجات  االختيارات والأهداف الكبرى الإصالح المنظومة بجهة طنجة تطوان الحس يمة، داعيا جميع الفاعلين والشركاء اإ
وي بهذه الجهة، االإصالح الترب التعبئة الفردية والجماعية والروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أأجل كسب مختلف تحدايت

 دون تأأخير أأو تأأجيل.

، هذه الجهةب  حققته المنظومة التربوية خالل الموسمين الدراس يين السابق والحالي ماب نوهولم يفت الس يد الوزير ابلمناس بة أأن 
 الفاعِلين التربويين والشركاء من بفضل تظافر جهود كلوتمكنها  ،22-جراء تفشي جائحة كوفيد الظرفية االس تثنائية مع واللذين تزامنا

ادة الس يد الوالي والس يدة رئيسة مجلس الجهة والسة، مش يدا ابلدعم الهام الذي يقدمه بهذه الجهرفع تحدي تأأمين سير الدراسة 
ركاء ش السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والأقاليم والسادة المنتخبون ومختلفكذا وأأقاليم الجهة و  عماالتالعمال على 

االس تثنائية  ، على المجهوداتالقطاعات الثالثةلأسرة التربية والتكوين ولكافة مسؤولي  الشكر، كذلك،ومجددا المنظومة ابلجهة، 
 بروح وطنية عالية.التي تواجهها المدرسة المغربية  التحدايتكل من أأجل رفع  يبذلونهاالتي 

دريس أأعويشة،يالس   وأأعرب اعتزازه بما  عن خالل هذا اللقاء، المكلف ابلتعليم العالي والبحث العلمي،الوزير المنتدب  د اإ
ليه جامعة عبد المالك السعدي التي تتوفر على  مؤسسة جامعية تتوزع على س تة مدن بجهة طنجة تطوان الحس يمة،  28وصلت اإ

يد جهة طنجة تطوان الحس يمة ليصل عدد المؤسسات على صع  ،بس بع مؤسسات جامعية أأخرى 0202والتي ستتعزز في أأفق س نة 
لى  لى التعليم العالي لحاملي الباكالوراي من أأبناء الجهة. كما أأشار الس يد الوزير  02اإ مؤسسة جامعية، بهدف تقريب وتسهيل الولوج اإ

لى أأن جامعة عبد المالك السعدي محظوظة بتواجدها في جهة غنية اقتصاداي وثقافيا، وتتوفر على موقع استراتي ي مهم جالمنتدب اإ
فريقيا وأأورواب، مما يؤهل الجامعة لتكون قاطرة للتنمية بهذه الجهة من خالل توفير عرض  يمكنها من أأن تمثل حلقة وصل بين اإ
بيداغوجي غني ومتنوع ومشاريع للبحث العلمي واالبتكار مرتبطة أأكثر بحاجيات هذه الأخيرة، مذكرا في هذا الصدد بضرورة تعبئة 

لى الأهداف المتوخاة.كل الفاعلين والشركا  ء في المنظومة من أأجل الوصول اإ

تي بهذه المبادرة ال   ،أأصيلة-عامل عمالة طنجة ،الحس يمة-تطوان  - طنجة، والي جهة هيديةمحمد م الس يد  أأشادمن جهته،  
 ،17-51من تسليط الضوء على المشاريع االستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون االإطار حيث مكنت ،جهات المملكة عرفتها مجموع

كان و التكوين ابلجهة، و حققها قطاع التربية مثمنا، كذلك، مختلف االإنجازات التي   وجعل مختلف الفاعلين والشركاء على بينة منها، 
يجابيي  .جودتهابمؤشرات الرتقاء  ا ، خصوصا على مس توى على المنظومة ابلجهة لها انعكاس اإ

لى أأن  ،في هذا الس ياقوأأشار   هود مواصلة تكثيف الج   الزالت أأمامها تحدايت تس تدعي من الجميع  ابلجهة المنظومةاإ
لكامل مشاريع القانون االإطار، ومعراب عن اس تعداده االمتواصل لعملية تنزيل تتبعه مؤكدا ، من أأجل كسب رهانهاالفاعل االنخراط و 

، مكانة التي تليق بهاحتى تتبوأأ ال ،بربوع هذه الجهة بقطاع التربية والتكوين من أأجل النهوضة المبذوللكل الجهود لتقديم كل الدعم 
 محمد السادس نصره الله وأأيده.دة الرش يدة لصاحب الجاللة الملك تحت القيا
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 اعادتهسكامل  عن  ،الحس يمة -مجلس جهة طنجة تطوان ة، رئيسة فاطمة حسانيالس يد تعبر  مناس بة،وفي كلمتها، ابل 
لى بحضور هذا اللقاء،  ، ية والتكوينرتقاء بمنظومة الترب من أأجل المساهمة في اال يقوم بها مجلس الجهةالمجهودات التي حجم مشيرة اإ

ي والتعليم المهن والتكوينالوطنية لقطاع التربية لمختلف المشاريع الموجهة  هذا الأخيريرصده يعكسها الغالف المالي المهم الذي 
عطاء  ساهموالذي  ابلجهة،العالي والبحث العلمي    بهذه الجهة.دفعة قوية للمنظومة التربوية في اإ

ل عرضه على أأن خال رئيس جامعة عبد المالك السعدي، الس يد بوش تى المومني،أأما ابلنس بة لقطاع التعليم العالي، فقد أأكد 
جامعة عبد المالك السعدي تولي أأهمية ابلغة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بجهة طنجة تطوان الحس يمة، وتهدف 
حداث مجموعة من المؤسسات  لى أأن تكون جامعة فاعلة وفعالة ومساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للجهة من خالل اإ اإ

مل كل أأقاليم الجهة، بما يس تجيب لحاجياتها من تكوينات متنوعة ومتكاملة ومتالئمة لمتطلبات سوق الشغل، كما الجديدة لتش
لى تحقيق نتائج واعدة في مجال البحث واالبتكار، للمساهمة في تعزيز النهوض ابلجهة على جميع  أأوضح على أأن الجامعة تهدف اإ

 .المس توايت

عززا ابلأرقام، عرضا مفصال م اديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحس يمة،الس يد محمد عواج، مدير الأكقدم و 
 ذومنهجية وبرانمج عمل الأكاديمية والحصيلة المرحلية لتنفي 52.27تناول فيه الس ياق العام والمرجعيات المؤطرة للقانون االإطار 

المجاالت الثالثة لحافظة هذه المشاريع ، وكذا أأهم  مؤشرات تطور  . مبرزًا ابلأرقام والنسب26وتنزيل مضامينه حسب مشاريعه 
حيث عرفت نسب التمدرس بجميع الأسالك التعليمية تطورا مهما وأأضحى التعميم الكلي  المؤشرات التربوية على الصعيد الجهوي،

لى جانب ما ع توس يع لبنية  رفته هذه الجهة من للتمدرس ابلمس توى االبتدائي من المكتس بات الأساس ية هذا الموسم الدراسي اإ
االس تقبال بشكل الفت خصوصا تلك التي تندرج ضمن المشاريع المهيكلة الكبرى التي أأعطى انطالقتها صاحب الجاللة الملك محمد 

 بفي جميع الأسالك التعليمية مقابل انخفاض نس %66السادس نصره الله وأأيده ، كما فاقت نسب النجاح ابلمس توايت االإشهادية 
لى أأقل من  لى البرانمج الجهوي لتنزيل القانون االإطار مذكرا بداية  %7التكرار اإ ابالبتدائي والتأأهيلي . وتطرق بعدها، الس يد المدير اإ

لكل مشروع على حدة من المشاريع الثمانية  0202/0202بحصيلة االإنجاز، وكذا مساهمة الشركاء، اس تعرض بعدها برانمج عمل 
س توى هذه تربوية على م في النهوض واالرتقاء ابلمنظومة ال الشركاء وأأطر المنظومة التربوية الفاعلين و عشر، مثمنا مجهودات 

 .منوها ابلدور الكبير للسلطات المحلية الجهة

يمة المندوب الجهوي للتكوين المهني بجهة طنجة تطوان الحس   ،الس يد عتمان الرحمانيقدم وبخصوص قطاع التكوين المهني، 
منظومة التكوين المهني، مبرزا ما تتميز به هذه الجهة من مؤهالت ومقومات والأدوار التي يضطلع بها التكوين المهني عرضا حول 

لمواكبة الأوراش المفتوحة بها، كما تناول ما يتسم به العرض التكويني الجهوي من تنوع على مس توى الأنماط من أأجل استيعاب 
لى حصيلة التنفيذ الجهويالطلب االجتماعي واالقتصادي المتزاي  د على التكوين ومواكبة مخطط التنمية الجهوي، لينتقل بعد ذلك اإ

 وبرانمج العمل المسطر بهذا الخصوص. 52-27للمشاريع االستراتيجية لتنزيل القانون االإطار 

نجة تطوان الحس يمة لجهة ط اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  خمستوقيع تم  وعلى هامش هذا اللقاء
طار عام للتعاون في جميع المجاالت  حداث اإ لى اإ وشركائها، تهدف االتفاقية الأولى مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط اإ

لمالك اذات االهتمام المشترك، خاصة في مجال تبادل، تحليل ونشر المعطيات االإحصائية، وتروم االتفاقية الثانية مع جامعة عبد 
س بانيا ابلمغرب، االرتقاء ابلتعاون التربوي واللغوي بين الأطراف، في حين تهدف االتفاقية الثالث ة السعدي ومستشارية التربية بسفارة اإ

طار عام للشراكة بين الطرفين من أأجل دعم ومواكبة مؤسسات  حداث اإ لى اإ مع المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص ابلمغرب اإ
عليم والتكوين التابعة للنفوذ الترابيي للجهة، وتروم الرابعة مع جامعة عبد المالك السعدي وجمعية حنان لرعاية الأطفال التربية والت 

فيما  ،المعاقين بتطوان وجمعية الشروق لدعم مركز التربية والتكوين للمكفوفين وضعاف البصر بطنجة، تحقق الدمج االجتماعي
ي المالك السعدي والجامعة الخاصة لأكادير فتهم تشجيع تثمين منتجات البحر وتطوير البحث العلم االتفاقية الخامسة بين جامعة عبد

 في مجال علوم البحار وتكوين الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

قليم هذا اللقاء حضر  طنية ن لقطاعات التربية الو السادة الكتاب العاموالفحص أأنجرة و الس يد عامل صاحب الجاللة على اإ
نعاش وتنمية أأقاليم الشمال، المهني ي والتكوينوالتعليم العال آابء وأأولياء جمعيوالسادة ممثلو   والس يد المدير العام لوكالة اإ ات أأمهات وأ

ي والس يد المندوب الجهوي للتكوين المهني، والس يد المدير الجهو  ابلجهة، عمداء ومدراء المؤسسات الجامعيةو التلميذات والتالميذ، 
نعاش الشغللمكتب ا ن للقطاعات زييوبعض المديرين المركلمهن التربية والتكوين،  مدير المركز الجهويوالس يد  لتكوين المهني واإ

الس رؤساء مج والسادة الجهةوعماالت  ل صاحب الجاللة على أأقاليمالسادة عما" عن بعد "، في حين اتبع هذا اللقاء، الثالثة
 ابلجهة. المنتخبون الس يدات والسادة وكذا العماالت والأقاليم


