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طالق برانمج "انفذة    والتكوين   لفائدة نساء ورجال الرتبية "  2ا 

 

ترأأس الس يد سعيد أأمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين   الرابط ،   - 2021يونيو    9الأربعاء   

مؤسسة   رئيس  البقايل،  يوسف  الس يد  مبعية  احلكومة،  ابمس  الرمسي  الناطق  العلمي،  والبحث  العايل  والتعلمي 

املؤسسة،    مبقر  اليوم،  والتكوين،  للرتبية  الاجامتعية  ابلأعامل  للهنوض  السادس  عطاء  محمد  ا  حفل  مرامس 

لربانمج "انفذة  الا معومية     "،2نطالقة الرمسية  وخشصيات  والتكوين  عن قطاع الرتبية  حبضور ممثلني  وذكل 

 وازنة. 

برانمج أأمزازي  سعيد  الس يد  مثن  ابملناس بة،  لكمة  لتوهجات    "2"انفذة    ويف  ترس يخا  اعتربه  اذلي 

التعلمي   وتطوير  تمنية  ا ىل  الرامية  بعد" الوزارة  الأوىل "عن  النسخة  حققهتا  اليت  ال جيابية  للنتاجئ  تتوجيا  وكذا   ،

، مس تحرضا، يف هذا الس ياق، ادلور الكبري اذلي تلعبه مؤسسة محمد السادس للهنوض "1"انفذة  لربانمج  

ابلأعامل الاجامتعية للرتبية والتكوين يف الارتقاء مبختلف اخلدمات املقدمة لنساء ورجال التعلمي عىل املس توايت  

 الاجامتعية والصحية والثقافية والرتفهيية.   

الرتبية   منظومة  عرفهتا  اليت  اجلديدة  ادلينامية  مع  الربانمج  هذا  انطالقة  تزامن  الوزير  الس يد  وأأبرز 

والتكوين من خالل ادلفعة القوية املمتثةل يف رمقنة العملية التعلميية يف ظل اجلاحئة اليت شهدهتا بالدان، ومتكن 

ابعتباره ممكال للتعمل احلضوري، وعزا    "عن بعد"،رسيع وترية حتقيق هدف تمنية وتطوير التعمل  الوزارة من ت 

ومنوها  مش يدا  وال داريني،  الرتبويني  للفاعلني  واملسؤول  الكبري  الاخنراط  ا ىل  النتاجئ  هذه  حتقيق  يف  الفضل 

اذلين يعتربان    رايس السابق واحلايلبدورمه الكبري يف رفع حتدي ضامن الاس مترارية البيداغوجية خالل املومس ادل

ابلمنوذج التمنوي   مع اس مترار تفيش اجلاحئة،    ينيمومسني اس تثنائ   للجنة اخلاصة  وكذا مع صدور التقرير العام 

، واذلي جعل الرمقنة 2021ماي  25املقدم أأمام أأنظار صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، بتارخي 

الأساس ي الرافعات  حدى  الشفافية  ا  تعزيز  يف  مسامههتا  حيث  من  تفعيهل،  ومواكبة  التمنوي  المنوذج  ل طالق  ة 

جراءات مبسطة وواحضة وتقدمي خدمات اجلودة.  واعامتد مساطر وا 
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والتكوين    الرتبية  منظومة  ل صالح  الاسرتاتيجية  الرؤية  توصيات  تفعيل  مع  كذكل،  يزتامن،  كام 

العلمي ا    2030-  2015والبحث  ا ىل  مع  ادلاعية  وكذا  املدرسة،  يف  والتصال  ال عالم  لتكنولوجيا  انجع  دماج 

املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي اليت حتث عىل رضورة    51.17تزنيل أأحاكم القانون ال طار رمق  

القطاعني  اختاذ مجيع التدابري الالزمة واملناس بة لمتكني مؤسسات الرتبية والتعلمي والتكوين والبحث العلمي يف  

 العام واخلاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعمل والبحث يف منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي.  

عىل    من دمع للحصولمنخرط    150.000هو الآخر   س ميكن "2"انفذة وجتدر ال شارة أأن برانمج   

  ، بغالف مايل قدرهوض تفضيليةمن خالل عر   أأهجزة حاسوب، وتشجيع اس تفادهتم من ال نرتنت عايل الصبيب

س تقدمدرمه مليون   300 حيث  لتحقيق هذا الهدف،  رصدته املؤسسة  عن درمه    2000  منحة فردية تبلغ  ، 

 لك معلية رشاء جلهاز حاسوب.

وعىل هامش هذا احلفل مت توقيع  عدد من اتفاقيات الرشاكة،  جتمع الأوىل بني الوزارة ومؤسسة محمد السادس، 

جتس يد   تكنولوجيا  ويه  ا ىل  التعلمي  أأرسة  ولوج  لتحسني  والفعيل  اجلاد  اخنراطها  يف  املؤسسة  لس مترار  فعيل 

لس يد نور ادلين بنسودة، املعلومات، والتفاقية الثانية مت توقيعها بني رئيس املؤسسة واخلازن العام للمملكة، ا 

معلية  متمبوجهبا   وأأحاكم  ترتيبات  حتديد  املنخل   عىل  ادلمع  منح  برانمج  توزيع  ا طار  يف  فامي  " 2"انفذة  رطني   ،

تفعيل  ا ىل  فهتدف  الثالث،   الوطنية  التصالت  ورشاكت  املؤسسة  بني  املوقعة  الأخرى  الرشاكة   اتفاقيات 

  %25العروض التفضيلية اخلاصة ابل نرتنت لفائدة أأرسة الرتبية والتكوين، ومن شأأهنا أأن ختول لها ختفيٍضا بنس بة  

املطبقة عىل الاشرتاك ابل نرتنت عرب الألياف البرصية أأو ش باكت اجليل الرابع الالسلكية   عىل الأسعار العمومية

4G. 
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