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 حصفي بالغ

 

  والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي وزير الرتبية الوطنية ات تواصلية للس يدلقاء

 الأكرث متثيلية النقاابت التعلميية مع
 

 ،حدةلك نقابة عىل مع النقاابت التعلميية الأكرث متثيلية،التواصلية ، خالل لقاءاته سعيد أأمزازيأأكد الس يد 

عىل احلاجة القصوى للعمل املشرتك مع اكفة الأطراف املعنية مبس تقبل املنظومة الرتبوية،   ،8102مارس  6و  5يويم  

عادة الثقة  ،قاطرة للتمنية اجملمتعيةيف املدرسة املغربية وتأأهيلها لتُكون  وخاّصة النقاابت التعلميية ذات متثيلية، من أأجل ا 

وذكل وفـق ما أأكّدت عليه الرؤية الاسرتاتيجية ، رد الاعتبار للمدرس وتمثني دوره الرتبويمشددا عىل رضورة 

صالح   ، اليت يتعنّي تزنيُل مقتضياهتا ودعاماهتا مبا خيدُم راهن ومس تقبل املنظومة الرتبوية ببالدان(8101/ 8105) لال 

 .بعد املصادقة عىل القانون ال طار للرتبية والتكوينهاما منعطفا من املنتظر أأن تعرف اليت و 

وش م)واجلامعة الوطنية ملوظفي التعلمي ( كدش)الوطنية للتعلمي  بلك من النقابةويتعلق الأمر  واجلامعة احلرة  ،(ا 

ع ش)للتعلمي  مت  فامي ل،مي التابعة لالحتاد املغريب للشغللتعل اجلامعة الوطنية وكذا، (فدش)والنقابة الوطنية للتعلمي  (م ا 

 .نظرا للزتامات اكتهبا الوطين خارج أأرض الوطن( التوجه ادلميوقراطي)تأأجيل اللقاء مع اجلامعة الوطنية للتعلمي 

طار تْدعمي املقاربة التّشاركية اليت أأكد ع ،اللقاءات التواصليةوتأأيت هذه  ُتور اململكةيف ا  لدّلور الهام وتقديًرا  ،لهيا دس ْ

 .اذلي تْضطلُع به النقاابت التعلميية يف جمال الهنوض بأأوضاع الرتبية والتكوين ببالدان

من أأجل الارتقاء  ةالوزار  معللعمل  مهعىل اس تعداد ،خالل هذه اللقاءات ،ممثلو النقاابت التعلميية وقد أأكد

عن  ، معربنيمبُس توى املنظومة الرتبوية وترس يخ مصداقية املدرسة املغربية داخل النس يج اجملمتعي وتمثني مواردها البرشية

جيايباس تعدادمه   .يقوُم عىل مبادئ ال نصات والثقة والتفهم املشرتك ،لالخنراط يف حوار قطاعي ممثر وا 

برضورة مبارشة اللجان  ، مطالبنيامللفات املطلبية ملوظفي القطاعفهيا لك  وامناس بة اس تعرض وشلكت

 .التعلميية تؤثر عىل العملية التعلميةها هبدف جتاوز بعض الصعوابت اليت قد املوضوعاتية لأشغال 

هذه اللقاءات، الأوىل من نوعها بني الس يد الوزير وممثيل النقاابت التعلميية، ابلرغبة ء اتّسمت أأجواهذا، وقد 

جناح مسلسل احلوار حيث ملشرتكة يف التعاون، ا اتفق الطرفان عىل مواصةل التشاور وعقد لقاءات دورية هبدف ا 

 .داخل القطاع

 


