
 
 مصلحة الصحافة-املديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل 

 05.37.68.72.55/الفاكس:   05.37.68.72.52  الهاتف: –الرابط  –ابب الرواح  –املقر املركزي للوزارة 

  

 

 بيان حصفي
 

 

ثر ما تداولته  حدىعىل ا  برانمج  املواقع ال لكرتونية خبصوص تعرث بعض املشاريع املتضمنة يفبعض اجلرائد الورقية و  ا 

ن وزارةل أ ساس لها من الصحة، ملغالطات  روج، واذلي ي2018ش تنرب  17العمل املعلن عنه بتارخي   الرتبية الوطنية والتكوين فا 

  والتعل م العا ي والحث  العلمي، تنويرا ماها للرأ ي العا  الوطين، تقد  التوييحات التالية : املهين

ن الربانمج الوطين لتعم م وتطوير "التعل م ال و ي" ل يعرف أ ي تعرث وقد ،مت تداوهلخالفا ملا  - بتقدمي  الوزارةامت ق فا 

وأ صدرت بالغا حصفيا رمسيا يف هذا الشأ ن  2019يوليوز  18 امخليس يو  ،الربانمجهذا  حصيةل الس نة ال وىل لتزنيل

 من خالل الحوابة الرمسية للوزارة.  الاطالع عليهميكن 

ن القول بتعرث مرشوع الرتبية ادلاجم - عطاء انطالقته الرمس  ة، جمان  للصواب ل ن املرشوع متا  ، 2019يونيو  26 ارخيية بتا 

 ؟هو لزال يف مرحةل تزنيهل ال وىلفكيف ميكن تقي م حصيلته و 

طالق مرحلته التجريبية يف املومس ادلرايس  ،"دراسة ورايية"أ ما خبصوص مرشوع   - -2019فقد الزتمت الوزارة اب 

مل عىل حتقيقه العاحلس مية، وهو ما مت  -تطوان  -سطات وطنجة  -هام هجة ادلار الحيضاء ؛ بأ اكدمييتني هجويتني 2020

 شهر ش تنرب احلا ي. انطالقا من ،"الرايييني" ابل اكدمييتني املعنيتني الفوج ال ول من هذا املسكل وس تثتضن اثنويتا

طار املاهجية اليت اعمتدهتا الوزارة من أ جل التثمك يف تزنيل هذه املشاريع، قامت  - مرحيل للوزارة بتقي م  املفتش ية العامةيف ا 

ويامن ها اوزها وتقدمي الاقرتاحات الكفيةل بتجكراهات اليت تعرتي والوقوف عىل ال  لية التزنيل أ و ي من أ جل مواكحة ع 

 لهذه املشاريع.التزنيل ال مثل 

ن  - لرتبية والتكوين ال اكدمييات اجلهوية لجتميعها عن طريق  يمت املعطيات اليت هتم املشاريع املزنةل يف اجلهات، مجيعا 

قلميية  ل هذه املشاريع.ميكن من التتبع ادلقيق لتزنيس  ، كام أ ن الوزارة ويعت النظا  املعلومايت "رائد" اذلي واملديرايت ال 

ن الاجامتع - طار التثضري لدلخول ا  ات املكثفة اليت عقدت عىل مس توى الوزارة يف ال اي  القليةل املايية تندرج يف ا 

 بتاات مبا ورد يف املقال.  ول عالقة لها ،ال ولوية شاريع ااتوتتبع امل  2020-2019املدريس

وسعيا ماها لطالع الرأ ي العا  الوطين عىل اكفة املعطيات املتعلقة هبذه املشاريع وكذا مس تجدات ادلخول املدريس 

تعلقة هبذه الندوة كام س تقو  بنرش مجيع الواثئق امل  ،احلا ي، س تعمل الوزارة عىل عقد ندوة حصفية يف ال اي  القليةل القادمة

 عىل بوابهتا الرمسية.

هنا تعرب عن  ا تقد  هذه التوييحات، فا   مغالطات من هذا النوع نرش وتداولا ل سفهأ  والوزارة ا 

ىل حتري ادلقة واملويوعية يف تناول ال خبار من مصالها اخملتصة، كام حتتف  ها ابملتابعة القضائية يد ظ لنفس وتدعو وسائل ال عال  ا 

ىل الوزارة و  زائفةأ خبار  يروجلك من  ىل ال ساءة ا  قانون يات مقتض ، واكل بناء عىل مسؤولهيا بدون وجه حقهتدف ابل ساس ا 
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