بالغ حصفي
أكد الس يد سعيد أمزازي وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ،يوم الإثنني  27غشت
 2018ابلرابط ،عىل رضورة التعبئة امجلاعية من أجل جعل ادلخول املدريس واملهين واجلامعي ملومس 2018/2019
مناس بة ساحنة لإعطاء اإشارات قوية وملموسة عىل الاخنراط املسؤول والفعال يف ترسيع وترية الإصالح ،والتطبيق الفعيل
للتوجهيات امللكية السامية املتضمنة يف خطايب  29يوليوز و 20غشت  ،2018وخاصة املتصةل مهنا بتعزيز برامج ادلمع
وامحلاية الاجامتعية ،وابملالءمة بني التكوين والتشغيل.
وأوحض الس يد الوزير ،يف لكمة توجهيية ألقاها مبناس بة ترؤسه للقاء تنس يقي حبضور الس يد اكتب ادلوةل يف التكوين
املهين ،واكتب ادلوةل يف التعلمي العايل والبحث العلمي ،و كذا مجيع املسؤولني الوطنيني واملركزيني واجلهويني مبتختلف
القطاعات التابعة للوزارة ،من كتاب عامني ،ومديرة عامة ملكتب التكوين املهين وإانعاش الشغل ،ورؤساء جامعات،
ومفتشني عامني ،ومديرين للواكلت الوطنية ،ومديرين مركزيني ،ومديري الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين واملديرين
اجلهويني للتكوين املهين ،أن هذه التعبئة الشامةل س هتييء ،يف نفس الوقت ،اجلو المثل
من أجل التطبيق الفعال ملرشوع القانون-الإطار اذلي متت املصادقة عليه مؤخرا من طرف اجمللس الوزاري ،واذلي
يتعني متثل خمتلف مقتضياته من دلن مجيع املسؤولني والفاعلني.
ومن هذا املنطلق ،شدد الس يد الوزير عىل أن الاس تعدادات لدلخول الرتبوي املقبل جيب أن تركز بشلك أسايس عىل
هتيئي ظروف اس تقبال التالميذ واملتدربني والطلبة ،وضامن الانطالقة الفعلية لدلراسة يف أحسن الظروف ويف الوقت
احملدد ،وإاطالق الوراش ذات الولوية املفعةل للتوجهيات امللكية السامية .هذا المر يتطلب يف مرحةل أوىل ،يوحض
الس يد الوزير ،وضع برانمج معل مدقق ،عىل مس توى لك قطاع ،يس تحرض التوجهيات امللكية السامية ،وكذا الرؤية
الاسرتاتيجية لإصالح منظومة الرتبية والتكوين ،وتتسم أنشطته بطابع الاس تعجال ،ويمت هتييؤه ،يف أقرب الآجال ،وفق
مقاربة تاكملية ومندجمة تس تحرض وحدة املنظومة والوزارة.
واس تطرد الس يد الوزير أنه يتعني ،يف مرحةل اثنية ،تفعيل برامج العمل هاته وفق منظور للحاكمة اجليدة يرتكز عىل
التدبري ابلنتاجئ ،والفعالية يف الإجناز ،واحلضور امليداين ،وجعل املؤسسة التعلميية والتكوينية واجلامعية حمور الفعل ،مع
رضورة تقدمي احلصيةل ابنتظام من خالل حمطات دورية لتتبع وتقيمي الإجناز ،مشددا عىل التفعيل الصارم ملبدأ "ربط
املسؤولية ابحملاس بة".
كام أكد الس يد الوزير عىل رضورة اإدراج الربامج والنشطة اليت سيمت اعامتدها يف س ياق منظور اسرتاتيجي مشويل،
يس تحرض أهداف ورافعات الرؤية الاسرتاتيجية  ،2030-2015اليت يتعني ترسيع وترية تزنيلها ،وتتبع أوراشها ابلستناد
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اإىل نظام فعال للقيادة يشمل اكفة مس توايت املنظومة .وحدد الس يد الوزير ،يف س ياق ذات اللكمة التوجهيية ،مجموعة من
أولوايت العمل اليت يتعني الانكباب علهيا عىل مس توى لك قطاع من القطاعات الثالث املكونة للوزارة مع رضورة
التنس يق بني مجيع مكوانت الوزارة عىل املس توى اجلهوي وتعزيز العمل التشاريك بني القطاعات الثالث.
وهبذا اخلصوص ،وعىل مس توى قطاع الرتبية الوطنية ،شدد الس يد الوزير عىل مجموعة من التدابري املتعلقة أساسا بتأمني
الانطالقة الفعلية لدلراسة يف التارخي الرمسي املعمتد ،مبا يتضمنه ذكل من فتح لدلاخليات يف الوقت املناسب وتعزيز
خدمات ادلمع الاجامتعي للتالميذ ،كام جاء يف التوجهيات امللكية السامية ،كام يتعني اس تحضار توجهيات صاحب اجلالةل
مبناس بة اإعادة برجمة برامج تقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية ،مع العمل عىل تتبع الوراش امللكية ومشاريع الاستامر،
واحلرص عىل تأهيل املؤسسات التعلميية ،وتصفية متأخرات الداء.
ويف الشق البيداغويج ،أكد الس يد الوزير عىل رضورة الرتكزي عىل التزنيل الفعال ملراجعة املهناج ادلرايس للس نيتني
الوىل والثانية ابتدايئ ،والالزتام بتطبيق برانمج تعممي التعلمي الويل .ومن جانب أآخر ،يقول الس يد الوزير ،يتعني اإجناح
تفعيل النظام السايس لطر الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،وفرض الانضباط ،والالزتام الصارم ابلواجب عىل
خمتلف مس توايت القطاع من طرف مجيع املتدخلني اإىل جانب التالميذ.
وابلنس بة لقطاع التكوين املهين ،ركز الس يد الوزير عىل مجموعة من الولوايت ،تتعلق عىل وجه اخلصوص ،بتعزيز جاذبية
التكوين املهين وإاعطاء عناية خاصة للنشطة الاجامتعية من منح وداخليات ،وإاطالق التفكري حول خارطة التكوين
هبدف تمنية املساكل الواعدة يف جمال التشغيل ،وإاجراء مراجعة نقدية للتكوينات احلالية جلعلها تتالءم بشلك أكرب مع
حاجيات املقاولت.
ويف س ياق ذات الولوايت ،أضاف الس يد الوزير أنه يتعني املسامهة الفعاةل يف تنظمي اللقاء الوطين للتشغيل والتكوين
اذلي دعا اإليه جالةل املكل والانهتاء رسيعا من مراجعة نظام التوجيه املهين ،مع احلرص عىل تتبع الوراش امللكية
ومشاريع الاستامر ،وتأدية مجيع املس تحقات املالية اليت يف ذمة الإدارة.
وفامي يتعلق بأولوايت العمل ابلنس بة لقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي ،أشار الس يد الوزير اإىل رضورة الالزتام بأجندة
املومس اجلامعي وخاصة فامي يتعلق ابنطالق ادلراسة واخلدمات الاجامتعية والنشطة اجلامعية املوازية ومواصةل تأهيل
املؤسسات اجلامعية ،مع احلرص عىل التنظمي الناحج للايم الوطنية البيداغوجية املقرر تنظميها يويم  2و 3أكتوبر املقبل
واليت تتوىخ اإجياد صيغ جديدة لتعزيز املواءمة بني التكوينات وحاجيات املقاولت وتيسري ولوج حاميل الشواهد لسوق
الشغل.
كام عقد الس يد الوزير ،هبذه املناس بة ،لقاءات مع مسؤويل لك قطاع من القطاعات الثالث عىل حدة ،خصصت لعرض
التدابري الاجرائية املزمع اختاذها لتزنيل التوجهيات امللكية السامية.
ويف ختام هذا اللقاء دعا الس يد الوزير مجيع املسؤولني اإىل رضورة تقوية احلوار الاجامتعي وتعزيز تعبئة مجيع مكوانت
اجملمتع وعىل اخلصوص نساء ورجال الرتبية والتكوين والرشاكء الاجامتعيني والسلطات احمللية واملنتتخبني وذكل من أجل
حتفزيمه عىل الاخنراط الفعال يف هذه الوراش الإصالحية وكذا اإجناح ادلخول املدريس والتكويين واجلامعي احلايل ،معربا
عن امتنان الوزارة للمجهودات اليت يقوم هبا الفاعلون الرتبويون ومجيع الرشاكء من أجل الهنوض ابملدرسة املغربية.
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