
 

 

 صحفي   الغ ب

 2022دجنبر  16الجمعة 

الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، بتفويض من  يوسف بلقاسمي،    س السيدأتر 
بمدينة    ،2022دجنبر    16الجمعة    والرياضة، يومهالسيد شكيب بنموس ى، وزير التربية الوطنية والتعليم األولي  

للم  أشغال،  تطوان العادية  تطوان  الدورة  طنجة  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  لألكاديمية  اإلداري  جلس 
 . 2022برسم سنة  الحسيمة

واملتمثل في تنزيل "خارطة الطريق  كلمة أبرز فيها السياق الذي يميز هذه الدورة    الكاتب العام وألقى السيد  
املنظومة    2022-2026 إصالح  سيرورة  مواصلة  إلى  والهادفة  للجميع"،  جودة  ذات  عمومية  مدرسة  أجل  من 

،  2026سنة    التربوية وفق منهجية جديدة في األجرأة والتنزيل، من خالل تحقيق ثالثة أهداف استراتيجية في أفق
 وإثني عشر  

 
عة على ثالثة محاور استراتيجية للتدخل، تهم  التزاما  .املؤسسة التعليمية"و"  "التلميذ" و"األستاذ"، موزَّ

تتجلى    تهم املؤسسة التعليمية،  بتنفيذ أربعة التزامات،  2026في أفق سنة  تتعهد  خارطة الطريق،    أن  أكدو  
وتوفير مختلف التجهيزات والوسائل الرقمية واملكتبية، مع منح املؤسسات التي  ،  بهاتحسين ظروف االستقبال  في  

تقوية القدرات  ، وكذا تستجيب للمعايير املطلوبة عالمة الجودة، وتمتيعها بهامش تصرف أوسع وبموارد إضافية
بئة الفاعلين، وخاصة  الريادية ملدير املؤسسة التعليمية، لجعله قادرا على قيادة املؤسسة واالرتقاء بجودتها وتع

 .واقم اإلداريةمن خالل التكوينات واملواكبة، وكذا تعزيز الط 
من أجل إرساء جو تسوده  بها  الحرص على أن تعم روح التعاون كل الفاعلين  ب   كما تلتزم  خارطة الطريق

وتعز  اإليجابية،  السلوكات  وترسيخ  املواطنة  على  التربية  برامج  خالل  من  وخاصة  واألمن،  العمل  الثقة  روح  يز 
تعزيز  ، فضال عن  انخراط األسر في الحياة املدرسية  والجماعي مع تعبئة جهاز التفتيش لدعم الفرق التربوية،  

ذو  وتحقيق  التفتح  من  والتالميذ  التلميذات  لتمكين  والرياضية  املوازية  كفاياتهم  األنشطة  وتنمية  اتهم، 
من أجل توفير عرض   "مؤسسة للحياة املدرسية"على إحداث  العمل  أنه سيتم  هذا اإلطار،      ، مشيرا فيالعرضانية

 جعل املؤسسات التعليمية منفتحة على محيطها. و ذي جودة لألنشطة املوازية، بشراكة مع النسيج الجمعوي، 
عرضا    الحسيمة   -الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان  السيد مدير األكاديميةمن جهته، قدم  

لتنفيذ املشاريع االستراتيجية لتنزيل أحكام    ، وكذا الحصيلة املرحليةبالجهة لتمدرسحول مؤشرات امستفيضا  
مبوبة    ؛2022التكوين املستمر لسنة    والحصيلة املرحلية ملخطط،  2022برسم سنة    51.17القانون اإلطار رقم  

 .2026-2022 الطريقعشر لخارطة  حسب االلتزامات اإلثني
  مجددين تأكيدهم علىالجهود املبذولة لالرتقاء باملنظومة التربوية بالجهة،    اإلداري وثمن أعضاء املجلس  

لرفع   وانخراطهم  ب   اتتحديتعبئتهم  الجودة  املغربية تحقيق  فيه  املدرسة  الثقة  رهانواسترجاع  إصالح    ا وكسب 
 . منظومتنا التعليمية

على   باإلجماع  اإلداري  املجلس  أعضاء  صادق  املناقشة،  ومشروع  وبعد  الجهوي  العمل  برنامج  مشروع 
حداث بنيات إدارية جديدة ضمن التنظيم إو   2023مخطط التكوين املستمر لسنة    ي، وكذا مشروع2023ميزانية  
 . كوينتلألكاديميات الجهوية للتربية وال الهيكلي

جامعة عبد  و بين األكاديمية  ، األولى  توقيع اتفاقيتي شراكة  تم على هامش أشغال املجلس اإلداري   إلى ذلك،
إرساء مقاربة    إلى مكين  ت  مع مؤسسةاملوقعة  الثانية    تسعىاملشترك، في حين    تطوير العمل  تروم املالك السعدي  

 الجماعاتي.  البناء املشترك لنظم التعلم 


