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في دورتھ الثانیة مراكش آسفي، لجھة 

وقد ترأس أشغال ھذه الدورة، . ، بالقاعة الكبرى لألكادیمیة

، وذلك بحضور السید والتعلیم العالي والبحث العلمي

والسید أو من یمثلھم م الجھة والي الجھة وعامل عمالة مراكش والسید رئیس مجلس الجھة والسادة عمال أقالی

، إلى جانب الشركاء المدعوین لتوقیع 

مؤسسة محمد السادس رئیس السید ، وعلى رأسھم 

وین، وكل من السیدة المدیرة العامة المنتدبة والمسؤولة المالیة لجمعیة 

 لةمفص كلمة، رئیس المجلس، الوزیر

االختیارات والتوجھات الكبرى المؤطرة لمشروعي برنامج العمل 

الجھوي والمیزانیة المرتبطة بھ، وكذا التداول حول متطلبات ترجمتھا العملیة وشروط نجاحھا في إطار حوار 

میة ووصف السید الوزیر ھذه الدورة بالمحطة الھامة لالستشعار الجماعي بدقة المرحلة وأھ

  :التحدیات التي تنظر الجمیع، مذكرا باألوراش الكبرى المرتبطة بمنظومة التربیة والتكوین، والتي أجملھا في

ـ إطالق برنامج وطني لتعمیم وتطویر التعلیم األولي في أفق تعمیمھ الشامل برسم الموسم الدراسي 

  ، إلى جانب العمل على تقلیص األقسام المشتركة؛
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 بالغ إخباري

لجھة المجلس اإلداري لألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 

، بالقاعة الكبرى لألكادیمیة2018 دجنبر 27 الخمیس

والتعلیم العالي والبحث العلمي التربیة الوطنیة والتكوین المھنيوزیر 

والي الجھة وعامل عمالة مراكش والسید رئیس مجلس الجھة والسادة عمال أقالی

، إلى جانب الشركاء المدعوین لتوقیع والسیدات والسادة أعضاء المجلس اإلداري لألكادیمیة

، وعلى رأسھم على ھامش أشغال المجلس اتفاقیات الشراكة مع األكادیمیة

وین، وكل من السیدة المدیرة العامة المنتدبة والمسؤولة المالیة لجمعیة للنھوض باألعمال االجتماعیة للتربیة والتك

  ".تیبو"، والسید رئیس النادي الریاضي 

الوزیرالسید  ألقى بعد الكلمة الترحیبیة، والتأكد من النصاب القانوني،

االختیارات والتوجھات الكبرى المؤطرة لمشروعي برنامج العمل  افیھ استحضرانعقاد ھذه الدورة، 

الجھوي والمیزانیة المرتبطة بھ، وكذا التداول حول متطلبات ترجمتھا العملیة وشروط نجاحھا في إطار حوار 

ووصف السید الوزیر ھذه الدورة بالمحطة الھامة لالستشعار الجماعي بدقة المرحلة وأھ

التحدیات التي تنظر الجمیع، مذكرا باألوراش الكبرى المرتبطة بمنظومة التربیة والتكوین، والتي أجملھا في

ـ إطالق برنامج وطني لتعمیم وتطویر التعلیم األولي في أفق تعمیمھ الشامل برسم الموسم الدراسي 

  ، مذكرا بالرعایة المولویة السامیة لھذا الورش الحیوي؛

  ـ تعزیز برامج الدعم االجتماعي تفعیال للتوجیھات الملكیة السامیة؛

، إلى جانب العمل على تقلیص األقسام المشتركة؛ـ الحد من االكتظاظ بالفصول الدراسیة

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفي ـ  مراكشجھة 
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المجلس اإلداري لألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین د انعق       

الخمیسیوم ، 2018برسم سنة 

وزیر ، سعید أمزازيالسید 

والي الجھة وعامل عمالة مراكش والسید رئیس مجلس الجھة والسادة عمال أقالی

والسیدات والسادة أعضاء المجلس اإلداري لألكادیمیةعمدة مراكش 

اتفاقیات الشراكة مع األكادیمیة

للنھوض باألعمال االجتماعیة للتربیة والتك

، والسید رئیس النادي الریاضي "إنجاز المغرب"

بعد الكلمة الترحیبیة، والتأكد من النصاب القانوني،       

انعقاد ھذه الدورة،  بمناسبة 

الجھوي والمیزانیة المرتبطة بھ، وكذا التداول حول متطلبات ترجمتھا العملیة وشروط نجاحھا في إطار حوار 

ووصف السید الوزیر ھذه الدورة بالمحطة الھامة لالستشعار الجماعي بدقة المرحلة وأھ. منتج وتفاعل بناء

التحدیات التي تنظر الجمیع، مذكرا باألوراش الكبرى المرتبطة بمنظومة التربیة والتكوین، والتي أجملھا في

ـ إطالق برنامج وطني لتعمیم وتطویر التعلیم األولي في أفق تعمیمھ الشامل برسم الموسم الدراسي 

، مذكرا بالرعایة المولویة السامیة لھذا الورش الحیوي؛2027/2028

ـ تعزیز برامج الدعم االجتماعي تفعیال للتوجیھات الملكیة السامیة؛

ـ الحد من االكتظاظ بالفصول الدراسیة
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  ـ إعطاء دفعة قویة لتأھیل المؤسسات التعلیمیة والداخلیات واستبدال البناء المفكك؛

  ؛2021جماعاتیة جدیدة في أفق سنة مدرسة  150ـ إطالق برنامج لبناء 

  ـ إعطاء دفعة قویة لمجموعة من المشاریع المرتبطة بتطویر النموذج البیداغوجي؛

ة التدریس وبأداء األساس ألطر التدریس بھدف النھوض بمھن ـ إطالق ورش طموح إلصالح نظام التكوین

  المدرسة المغربیة؛

درسین في أفق جعلھ وظیفة منتظمة ودعامة حقیقیة لالرتقاء ـ إطالق مخطط التكوین المستمر للمدرسات والم

  بالفاعالت والفاعلین بالقطاع التربوي؛

  ـ الجیل الجدید؛ـ العمل على توسیع شبكة مدارس الفرصة الثانیة 

توظیف األساتذة في إطار النظام (عمومیة ـ تعزیز الموارد البشریة لألكادیمیات الجھویة، باعتبارھا مؤسسات 

  ؛)سي الخاص بأطر األكادیمیاتاألسا

ـ مواصلة تقویة الحكامة الجھویة للمنظومة وتعزیز صالحیات األكادیمیات الجھویة وخاصة في مجال تدبیر 

  .الموارد البشریة

ومن جھة أخرى، فقد أشار السید الوزیر إلى أن المجلس اإلداري لألكادیمیة یشكل دعامة أساسیة لتحقیق    

، بالنظر إلى تركیبتھ التي تضم مختلف الفاعلین والشركاء األساسیین على ى الصعید الجھويالتعبئة الجماعیة عل

  .المستوى الجھوي

، معبرا عن إلى أعضاء المجلس اإلداري وتوجھ السید الوزیر في ختام كلمتھ بالتقدیر العمیق والشكر الخالص    

، وخص بالذكر السید الوالي المتواصل للقطاععمیق االمتنان لكل الشركاء بالجھة، على اھتمامھم ودعمھم 

والسادة العمال والسید رئیس مجلس الجھة والسادة المنتخبین والسادة رؤساء المجالس اإلقلیمیة والعلمیة 

والسلطات المحلیة ومختلف الجماعات الترابیة بالجھة وھیئات المجتمع المدني وكل الشركاء اآلخرین 

  .التربوي جھویا وإقلیمیا ومحلیاالمنخرطین في مجھود اإلصالح 

كما توجھ بالتحیة والتقدیر إلى كافة أطر األكادیمیة في مختلف المواقع والمستویات على الجھود التي     

یبذلونھا، معبرا عن التطلع للمزید من اإلصرار واالنخراط والدعم من أجل إنجاح كل أوراش تجدید المدرسة 

والتنمیة واالزدھار الذي یرعاه صاحب الجاللة الملك محمد  مغرب الدیمقراطیةالمغربیة كرافعة حقیقیة لترسیخ 

   . السادس نصره هللا

ضمنھ السیاق العام الذي بعرض مفصل ، موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیةالسید ومن جھتھ، تقدم    

 2018یولیوز  29تنعقد فیھ ھذه الدورة، مذكرا بالتوجیھات الملكیة السامیة الواردة في خطاب العرش لیوم 

ثم انتقل إلى تفصیل خصوصیات الجھة ومؤشرات . 2018غشت  20وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لیوم 

  .2019 سنة عمل ومیزانیةنامج برومشروعي  2018المنظومة التربویة بھا وحصیلة سنة 

التربویة وتوسیع العرض التربوي والتنسیق مع التعلیم العالي، كل من لجنة الشؤون  عرض تقریريوبعد    

ین، األول یتعلق عن خبرین ھامالسید الوزیر ألعضاء المجلس  ، أعلنالمالیة واالقتصادیةولجنة الشؤون 

وذلك  بمنطقة إملیل التابعة لجماعة أسني بإقلیم الحوز،" أرمض"بإعدادیة باالستجابة لطلب إحداث ثانویة 

ومواصلة البناء الفردي  لتعزیز العرض التربوي بھذه الجماعة في إطار التمییز اإلیجابي للوسط القروي

ق ، مذكرا بالتجربة الناجحة إلیواء تلمیذات ھذه المنطقة والتي سبوالمجتمعي، تحقیقا للغایات التربویة النبیلة

تجاوب الوزارة مع مطلب ھذه والثاني یتعلق ب. شھر یونیھ من السنة الجاریة للسید الوزیر أن اطلع علیھا

لتحظى بفرص أكثر بالمدارس شعب األقسام التحضیریة باقي  حصیصالرفع من األكادیمیة بخصوص 

   .المھندسنسبة لشعبة الریاضیات والفیزیاء وعلوم بالوالمعاھد العلیا كما ھو الشأن 

التابعة لھا لتدخالت، أداء األكادیمیة والمدیریات اإلقلیمیة اوبخصوص المناقشة، فقد تناولت مجمل    

التعبیر عن الرغبة في تحقیق المزید ، مع مختلف المحطات التربویة بالجھةمع تفاعلت في غالبیتھا باإلیجاب و

الموارد البشریة،  توفیرالدعم االجتماعي ووالتأھیل على مستوى ي خصوصا بالوسط القرومن اإلنجازات 
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ومختلف الشركاء مع  مجھودات الوزارة واألكادیمیة مختلف المداخالت تنثم وقد. وتطویر التعلیم األولي

        .في قطاع التربیة والتكوین جھویا، إقلیمیا ومحلیالدعم المجھودات المبذولة، الكبیر ستعداد العن ا تعبیرال

أھمیة األكادیمیة كمؤسسة لى إ، مراكش آسفي السید أحمد أخشیشن، رئیس مجلس جھة أشارومن جھتھ،     

الشيء الذي یقتضي تغییر طریقة . من حیث عدد الموظفینالجھة  على صعیدعمومیة تحتل المرتبة األولى 

، مذكرا بالتواصل والتفاعل المستمر بین مشتركةتعاقدیة باالنتقال إلى عالقة فیھا مسؤولیة معھا التعامل 

ومجلس الجھة من خالل تبادل المعطیات الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش آسفي األكادیمیة 

تحدید وأكد السید رئیس الجھة على ضرورة . واالستشارات، من أجل تملك المنتخبین لقضایا المدرسة المغربیة

خارج القسم وتمكینھا من االھتمام أكثر بالجودة داخل عباء أمن  یمیةاألكادلتخفیف على مستویات التدخل ل

ذكر السید رئیس الجھة بالملتقى الجھوي األول حول منظومة التربیة والتكوین بجھة مراكش آسفي، كما  .القسم

وما تمخض عنھ من توصیات ساھمت في صیاغة مجاالت التدخل والتي خصصت لھا الجھة غالفا مالیا مھما 

الذي یقدمھ  حقیقيالدعم الطرق والتأھیل والولوجیات، وھذا خیر دلیل على ال تعبیدمجاالت النقل المدرسي وفي 

من التعاقد الجھوي إلى تفعیل تعاقدات نتقال الوختم السید رئیس الجھة كلمتھ بمقترح ا. ةمجلس الجھة لألكادیمی

  .التربیة والتكوینإقلیمیة تتمخض عن تنظیم مناظرات إقلیمیة حول منظومة 

فجاءت مرحبة التي تقدم بھا كل من السید الوزیر والسید مدیر األكادیمیة،  أما الردود والتوضیحات  

ألعضاء، ا بمستوى النقاش لدى مختلفومشیدة والتوصیات الواردة في تقریري اللجنتین بمختلف المقترحات 

وب الدائم والمستمر مع مختلف المتدخلین والفاعلین التجا مع اإلشارة إلى تبني الوزارة واألكادیمیة لنھج 

وقد عبر السید الوزیر عن سعادتھ بمقترحات السید رئیس مجلس الجھة، والتي صبت في . والشركاء والفرقاء

   .اتجاه التواصل والتفاعل المستمر بین األكادیمیة والجھة

اتفاقیات شراكة، األولى بین األكادیمیة توقیع ثالث تم على ھامش أشغال ھذا المجلس اإلداري، و   

السید سیدي یوسف رئیسھا ممثلة ب ،ومؤسسة محمد السادس للنھوض باألعمال االجتماعیة للتربیة والتكوین

جمیع المكونات اإلداریة للمؤسسة واألكادیمیة بجمیع فئات وتھدف إلى تسھیل االتصال والتواصل بین  ،البقالي

ر الشروط المادیة والمعنویة المالئمة لنساء ورجال التعلیم وأسرھم لالستفادة في توفی منخرطیھا والعمل على

مع اعتماد التنسیق الدائم لتفعیل  ،أحسن الظروف من الخدمات االجتماعیة والثقافیة التي توفرھا المؤسسة

یاسمینة العسري  ممثلة بكل من السیدة "إنجاز المغرب"والثانیة بین األكادیمیة وجمعیة  ؛األنشطة والبرامج

وتھدف إلى توطید الشراكة المدیرة العامة المنتدبة للجمعیة والسیدة سحر التازي، أمینة المال بالجمعیة، 

والتعاون بین الجمعیة واألكادیمیة بغیة إنجاز برامج ومبادرات لتنمیة قدرات المتعلمات والمتعلمین من أجل 

وإذكاء روح المبادرة  سوق الشغلالمقاوالت وتعرفھم على وتدبیر  اكتساب مھارات في مجال إنشاء وتسییر

وتھدف إلى ممثلة برئیسھا السید محمد أمین زریاط، ، "تیبو المغرب"والثالثة بین األكادیمیة وجمعیة  لدیھم؛

دعم سبل الشراكة والتعاون من أجل اإلسھام المشترك في نشر وتعمیم الثقافة  والممارسة الریاضیة ودعمھا 

  . ات التعلیمیة بالجھة والعمل على إحداث مراكز لمزاولة ریاضة كرة السلة بالمؤسسات التعلیمیةبالمؤسس

مشروعي برنامج عمل ومیزانیة باإلجماع على  ذلك، صادق السادة أعضاء المجلس اإلداريبعد    

الدورة الثانیة برسم واختتمت أشغال  .2019األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش آسفي برسم سنة 

تالوة برقیة الوالء ، بمراكش آسفيلجھة لمجلس اإلداري لألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین ، ل2018سنة 

 .واإلخالص المرفوعة إلى السدة العالیة با�، صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا

 




