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  ا خباري  بالغ
 

 وىس يف لقاء مع النقاابت التعلميية الأكرث متثيليةالس يد شكيب بمن

 
لأويل لوطنية والتعلمي اعقد الس يد شكيب بمنوىس، وزير الرتبية ا ،الرابط -2021نونرب  16الثالاثء 

معة اجلا  منلأمر بلكويتعلق اابملقر الرئيس للوزارة، لقاء مع النقاابت التعلميية الأكرث متثيلية، ، اليوم، والرايضة

واجلامعة  (م. . ش.النقابة الوطنية للتعلمي )ك. د. ش.( واجلامعة احلرة للتعلمي )ا. عو الوطنية للتعلمي )ا. م. ش.( 

  .والنقابة الوطنية للتعلمي )ف. د. ش.(الوطنية للتعلمي 

 ارغبهتو  رةي الوزاوسع ملنظومة الرتبوية،يف تدبري قضااي ا تعزيزا للمقاربة التشاركيةويأأيت تنظمي هذا اللقاء 

رادهتا الصادقة يف ا رشاك رشاكهئا الاجامتعيني يف الأكيدة  ا يتيُح مم تنظميه،تسمح مبأأسسة احلوار و مهنجية  بلورةوا 

ـة سـتوى هيئمب  رتقاءوالاابملدرسة العمومية وجتويد املامرسة التعلميية  الهنوض، لّك من موقعه، من أأجل امجليع خنراطا

  ، وتأأطريهـا مبعاييـر همنيـة.حتفزيهـا ورفـع مسـتوى كفاءهتـا من خاللريـس التد

ي، عنرص البش الهامتم ابل اب رهنيتطوير املنظومة الرتبوية  عىل أأنالس يد الوزير  شددويف لكمة ابملناس بة 

لتعلميية قاابت امع النتشاريك عية للموارد البشية يف ا طار حوار اجامتعي الاجامت الأوضاع املهنية ووخاّصة حتسني

رشاكهم يف صياغة احللولوذكل ، الأكرث متثيلية لهيم وا  نصات ا   .من خالل اال 

ة  املطلبي امللفات دراسةعىل تقوم خارطة الطريق اجلديدة هاته عىل مهنجية جديدة للعمل املشرتك، وترتكز 

من  م بهيمت القياتوحض لك ما س ، لقاءات منتظمة يف ا طار ،مضبوطة اش تغالأ لية عىل  تقومكام  ،ملوظفي القطاع

ا مع حميطه مصاحلهتاللمدرسة املغربية يتيح ابلتايل ا مم ،و املتوسطعىل املدى القريب خطوات مشرتكة 

ليه ا أأكّد ع ، وذكل وفق موحتفزيهـا ورفـع مسـتوى جناعهتا  للكفاءاتتربوي، لتكون ذات جاذبية ومش تال السوس يو 

لـى حتقيـق "هنضـة تربويـة مغربيـة" ترتكُز عىل منظــور الر التمنو  منوذجال  ية سرتاتيج الا ؤيــةي اجلديد اذلي دعا ا 

 والقانــون اال طــار املنبثــق عهنــا. 2030-2015 لال صالح

رساء خارطة ومثن ممثلو النقاابت التعلميية  ا من شأأهنيت ال واس تحس نوا هذه املبادرة ،مشرتكةطريق مقرتح ا 

عمل مع ادمه للاملدرسة داخل النس يج اجملمتعي وتمثني مواردها البشية، معربني عن اس تعد جاذبيةن منسوب الرفع م

جيايب يقوم عىل تزنيل هذه اخلارطةالوزارة والاخنراط يف  ال نصات امبادئ  اليت س متكن من بناء حوار قطاعي ممثر وا 

  والثقة والتفهم املشرتك.

 .ملواصةل احلوار 2021نونرب  23يوم الثالاثء  مقبل، اءعقد لقمت االتفاق عىل هذا، و  


