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 2021نونبر  10في باريس، 

لوطنية للرتبية الس يد شكيب بمنوىس، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضة، رئيس اللجنة ا يشارك

يونسكو، ال  –( للمؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 41دلورة احلادية والأربعني )ا أأشغال يفوالعلوم والثقافة،

ىل  9املمتدة من خالل الفرتة وذكل  ابريس، مبقر املنظمة ابلعامصة اليت تنعقد  .نونرب اجلاري 24ا 

طار أأشغال اليوم الثاين ،مبناس بة مناقشة الس ياسة العامة ،لكمة أألقاهايف  واس تعرض الس يد الوزير  املنظمة يف ا 

 -جاحئة كوفيدبفضل التوجهيات امللكية السامية، من أأجل التخفيف من تأأثري  ،املغربية اململكة  بذلهتايتاجلهود ال، لهذه ادلورة

الصعيد الاجامتعي،  وكذا عىل ،التلقيح اجملاينمن خالل ال جراءات املتخذة لضامن تعممي وذكل  ،عىل الصعيد الصحي، 19

طالق مرشوع طموح للحامية الاجامتعية،  نشاء صندوق للتضامن وا  عىل الصعيد الاقتصادي من خالل و من خالل ا 

ىل جانب  ،اجلاحئةهذه  قطاعية دلمع التعايف من أ اثر  خمططات الرتبية  حتصني منظومةمن أأجل  املتخذة ال جراءات والتدابريا 

 والاعتناء ابجلانب الثقايف. والتكوين والبحث العلمي

منوذج عىل أأمهية الورش ال صاليح الكبري اذلي تعرفه اململكة مع ال ابملناس بة، ، شكيب بمنوىسشدد الس يد و 

عداد ا  المنوذج احلايل و  يعرفها الصعوابت اليتغلب عىل للت ،2026-2021الربانمج احلكويم واذلي جسده  ،التمنوي اجلديد

، 2035الأس ئةل الكربى للتمنية يف أأفق عام  من شأأنه ال جابة عن، و لتمنية الوطنيةأأساس ميثاق ا ، ابعتبارهللمس تقبلالبالد 

طالق جيل جديد من املشاريع وال صالحات املندجمة  .عرب ا 

وكذا للجنة الرتاث ، التنفيذي للمنظمةملغربية للمجلس عن ترحش اململكة ا يف معرض لكمته الوزيرالس يد  أأعلنو 

 .2025-2021العاملي 

اليت تعد الأوىل من نوعها يف ظل اجلاحئة، بأأمهية القضااي املطروحة للنقاش واليت  ،وتمتزي أأشغال هذه ادلورة

ضافة حبضور ممثلني عن مجيع ادلول الأعضاء يف ، تتناول جمالت تدخل املنظمة ورضورة الهنوض هبا يف عامل متغري املنظمة، ا 

ىل املنظامت احلكومية وغري احلكومية وادلول غري الأعضاء بصفهتم مراقبني.  ا 

يلتقي الس يد الوزير عىل هامش أأشغال هذه ادلورة، بعدد من الوزراء ورؤساء الوفود امللكفني ابلرتبية و  هذا، 

 وخشصيات أأخرى.

السفري املندوب ادلامئ للمملكة من  ناقشة الس ياسة العامة لكصة مب اجللسة اخلاأأشغال اجللسة الافتتاحية و  حرض

العايل والبحث العلمي التعلمي  الاكتب العام لوزارة والأمني العام للجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة،  ودلى اليونسكو، 

مدير  و ال فريقي واملغاربة املقميني ابخلارج،مديرة التعاون والعمل الثقايف بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون  و والابتاكر

ىل جانب ممثلني عن الرتبية الوطنية،  التعاون والارتقاء ابلتعلمي املدريس اخلصويص بقطاع  املندوبية ادلامئة للمملكة دلى، ا 

 .القطاعات الوزارية املذكورةكذا و )الأمانة العامة والأعضاء(،  اللجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقافةعن اليونسكو، و 

 


