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 الرئيس املحترم،السيد 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

ن مشاعر الفخر واالعتزاز التي أود بداية أن أعبر لكم ع

املوقر من أجل تقديم  كممجلسوأنا أمثل اليوم أمام  تغمرني

حصيلة تفعيل االستمرارية البيداغوجية والتدابير التي 

عملت الوزارة على تفعيلها في ظل الوضع االستثنائي الذي 

 ".19بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد  تعيشه بالدنا

املسؤولية التعبئة املجتمعية وروح  مبعثهاهذه املشاعر 

عرفتها بالدنا منذ بداية هذه تي ال والتكافل والتآزر  واملواطنة

فئات نقطع النظير بين جميع املتضامن وكذا الاألزمة، 

تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة  وفعاليات املجتمع

 نصره هللا وأيده.امللك محمد السادس 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

تحت القيادة الرشيدة كما يعلم الجميع، قامت الحكومة، 

واإلشراف املباشر لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

، واستشرافية ، وفق مقاربة استباقيةاتخاذ ب  نصره هللا،
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مجموعة من التدابير واالجراءات ملواجهة تفش ي فيروس 

 كورونا.

من بين  والبحث العلمي ويعتبر قطاع التربية والتكوين

القطاعات الرئيسية التي تقع في قلب تداعيات هذه الجائحة 

 العاملية، العتبارين أساسيين على األقل.

  10الذي يضم حوالي  فمن جهة، يعتبر املجتمع املدرس ي،

الطاقم اإلداري  ن، فضال عوطالب ومتدرب ماليين تلميذ

تحصينها، حتى ال تصبح  ، يتعين والتربوي، كثلة بشرية هائلة

 التعليمية بؤرا النتشار هذا الفيروس. املؤسسات

ومن جهة أخرى، يعتبر التعليم خدمة أساسية ال ينبغي 

ينبغي  االتفريط فيها، في أي حال من األحوال، وحقا أساسي 

 تأمينه، بشتى األساليب واإلمكانيات املتاحة. 

قوم على ت ةفإن الوزارة اعتمدت مقارب، وعلى هذا األساس

التفاعل السريع مع تطور الوضعية الوبائية، واتخاذ ما يلزم  

 من تدابير وقائية وتربوية تفرضها التطورات الحاصلة.

الوزارة، في املرحلة األولى النتشار الفيروس  وهكذا، بادرت

إلى تشكيل لجن   وبشكل استعجالي،على الصعيد العاملي، 
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يف عمليات التوعية  اليقظة والوقاية جهويا وإقليميا، وتكث

والتحسيس بهذا الفيروس، وبطرق انتشاره، وبأساليب  

 الوقاية منه، انسجاما مع الدور التربوي والتوعوي للمدرسة.

ذا بالدنا مخاطر االنتشار السريع والواسع له نيبجلتو 

أولى األولويات   صحة املواطنات واملواطنينالفيروس، باعتبار  

اتخذت الوزارة قرار ، بةالعصيالوطنية في هذه الظرفية 

تعليق الدراسة الحضورية بمختلف املؤسسات التعليمية  

والتكوينية العمومية والخصوصية بمختلف األسالك  

، كإجراء وقائي 2020مارس  16التعليمية، ابتداء من 

 ضروري. 

وقد طرحت هذه الوضعية، غير املسبوقة واملستجدة على 

منظومتنا التربوية، تحديا مركزيا، يتمثل في ضمان استمرارية 

 الجميع.  الخدمة التعليمية، في ظروف تضمن سالمة 

ظرفي الوزارة آلية التعليم عن بعد، كبديل  تاعتمد لهذا،

من االستثنائية،    اآلليةللدروس الحضورية، بما طرحته هذه  

توفير  ، من أجلسباق مستمر مع الزمنومن  تحديات،

 .املحتويات الرقمية، وتوسيع نطاق االستفادة منهاوتجويد 
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، بعض اإلكراهات، وخاصة على أيضا  كما طرحت هذه اآللية

التكيف السريع مع هذه اآللية املستجدة في التدريس   مستوى 

م،
ُّ
 . وخاصة بالنسبة للتالميذ واألسر والتعل

،  هذه الظروف االستثنائيةرغم القول، أنه  هنا وأستطيع

إلى حد كبير،   التعليم عن بعد فقد استطعنا كسب رهان

بفضل ما أبان عنه مختلف الفاعلين باملنظومة التربوية، من 

أطر تربوية وإدارية وتقنية ومفتشين، ممن ساهموا، مركزيا  

في داغوجية،  وجهويا وإقليميا، في تأمين خطة االستمرارية البي

وطنية عالية، سمحت في وقت جد قياس ي،  إطار روح

األول لتعليق  بالشروع في بث الدروس املصورة منذ اليوم

 .الدراسة الحضورية

مجموعة من التدابير سوف أقدم لكم وفي هذا اإلطار، 

املتخذة من طرف الوزارة لضمان االستمرارية البيداغوجية، 

عملية التعليم عن بعد، باعتبارها  ل مع تقديم حصيلة عامة

ُد لمحددات مركزية  ِّ
اعتماده سيتم الذي لسيناريو ُتمه 

 وتنظيم االمتحانات.  ستكمال السنة الدراسيةال  بالنسبة
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 :بالنسبة للشق املتعلق بحصيلة "التعليم عن بعد" 

ارتكزت هذه :  على مستوى قطاع التربية الوطنيةف -

 اآللية، في مرحلة أولى، على استعمال منصة   

TelmidTICE من أجل توفير موارد رقمية للمتعلمات

 واملتعلمين. 

في تقديم تشرع هذه البوابة  تمكنت الوزارة من جعل وقد

خدماتها بشكل فعلي، ابتداء من اليوم األول لتعليق الدروس 

محتوى   600ب  آنذاك الحضورية، حيث انطلقت العملية

 .رقمي كان متوفرا

إثر ذلك، تم بذل مجهودات استثنائية من أجل تغطية جميع 

جميع املواد و  الدراسية األسالك واملسالك واملستويات

الى غاية السنة الثانية ابتداء من التعليم األولي  ،الدراسية

مجموع املوارد الرقمية املتوفرة حاليا  تجاوز بكالوريا، لي 

  600موردا، في حين بلغ معدل ولوج واستعمال املنصة    6000

   تلميذة وتلميذ يوميا. الف
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موارد   وهي حصيلة جد هامة، على اعتبار أن ما تم إنجازه من

يفوق ما تم إنجازه خالل العشر  خالل هذه الفترة،رقمية 

 .السنوات األخيرة

،  بين جميع التالميذ الفرص ؤتحقيق مبدأ تكاف  علىحرصا و 

أو لتالميذ اللذين ال يتوفرون على حواسيب ا وخاصة لفائدة

فقد بشبكة األنترنيت، وخاصة بالوسط القروي ،  على الربط  

الوزارة على بث الدروس املصورة عبر القنوات  عملت

التلفزية الوطنية، علما أن نسبة األسر التي تتوفر على تلفاز،  

، كانت حسب إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط 

بالوسط  %97ما نسبته ، 2015تناهز، إلى غاية سنة 

 بالوسط القروي.  %91الحضري، و 

ن متابعة  ميذ مومن أجل تمكين جميع التلميذات والتال 

قنوات تلفزية  ثالثةتعبئة  تالدروس املصورة، فقد تم

الثقافية  القنوات وطنية في بث املحتويات التعليمية، وهي

ليصل  سا يوميا،  در   59  بث، والتي قامت بواألمازيغية والعيون 

 درسا.  3127مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية اآلن إلى 
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تم  حيثتنويع املضامين التربوية، كما حرصت الوزارة على 

، وبشكل تدريجي، بث حصص 2020ابريل  15انطالقا من 

جديدة، تهم التعليم األولي، واألطفال في وضعية إعاقة، 

والرياضة املدرسية، والبرامج الترفيهية، والتوجيه املدرس ي 

 واملنهي والجامعي. 

، طيلة مسار عملية التعليم عن أيضا الوزارة كما عملت 

مالحظات مختلف املعنيين،  مع املستمر تفاعل العلى  بعد،

من خالل رقم أخضر وضعته رهن  ،وخاصة التالميذ واألسر

التي يتم   التعليمية ملحتوياتاتجويد  وذلك من أجل إشارتهم

  .بثها

، قامت الوزارة بتعزيز تجربة التعليم عن الثةوفي مرحلة ث

بعد، عبر العمل باألقسام االفتراضية عبر "خدمة مسار"،  

لضمان التواصل املباشر بين األساتذة والتالميذ، حيث  

 ألف 725مجموع األقسام املحدثة بالتعليم العمومي  تجاوز 

، في حين بلغ عد األقسام %96تغطية بلغت  بنسبة يأ

قسم ألف  108حوالي املحدثة بالتعليم الخصوص ي 
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؛ ليصل بذلك مجموع املستعملين إلى %70، بنسبة افتراض ي

 .تلميذ ألف 300و أستاذا  ألف 85

الوزارة، في  قامت بهاالستثمار الذي  ويمكن القول أن

واالتصال  السنوات املاضية، في إدخال تكنولوجيا املعلومات 

في العملية التعليمية، من تجهيز وتكوين وإنتاج للموارد 

الرقمية، وما راكمته أطر الوزارة من خبرة وتجربة في هذا 

َن من توفير قاعدة صلبة ساهمت بشكل كبير في  
َّ
املجال، َمك

 إنجاز عملية التعليم عن بعد.

 مع  بتعاون   الوزارة  بها  قامت  التي  املبادرة  إلى  اإلشارة  تنبغي  كما

  للمراجعة  كراسة مليون  توفير خالل من وذلك الناشرين

 الفرنسية، واللغة والرياضيات العربية اللغة مواد  في والدعم

 بالوسط  النائية باملناطق االبتدائي لتالميذ بالنسبة مجانا،

بالدنا وذلك  أنحاء بجميع الخصاص ذات واملناطق القروي

من أجل تمكين أولئك الذين وجدوا صعوبة في متابعة  

 دعم مكتسباتهم وتعلماتهم. بغية الدروس عن بعد وذلك 



10 
 

منصة للتعليم عن بعد لفائدة إضافة إلى ذلك، وفرت الوزارة  

طلبة األقسام التحضيرية بتعاون بين الوزارة وجامعة محمد 

 السادس متعددة التخصصات التقنية. 

تعلق بتكوين األساتذة أطر األكاديميات الجهوية وفيما ي

للتربية والتكوين وأطر اإلدارة التربوية عن بعد والذي يتم عبر 

، فقد ناهز عدد « e-Takwine »بوابة خاصة بهم 

 ألف مستفيد.  23املستفيدين 

 :  قطاع التكوين املنهيعلى مستوى و  -

ضمانا لالستمرارية البيداغوجية وإنجاز ما تبقى من املقرر  و 

 املكونة  القطاعات مختلفتضم  لجنة تشكيل تم التكويني،

 عن التكوين سير لتتبع املنهي، التكوين قطاع تنسيقها يتولى

 .الظروف أحسن في العملية هذه تمر حتى وتطويره بعد

إنعاش الشغل نسبة ملبفال تم تنزيل كتب التكوين املنهي و

 : العمليات التالية
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وضع مسطحة رقمية لألقسام االفتراضية شرع  ✓

مارس  19العمل بها رسميا ابتداء من يوم الخميس 

، باإلضافة إلى الوسائل األخرى املتاحة كالبريد 2020

 اإللكتروني وتطبيقات التواصل االجتماعي؛ 

روس من أجل ضمان تحقيق إعداد نسخ ورقية للد ✓

الفرص خاصة بالنسبة للمتدربات   مبدأ تكافؤ

الربط بشبكة واملتدربين اللذين ال يتوفرون على 

 نترنيت؛األ 

مؤلف   40.000أزيد من رهن إشارة املتدربين وضع  ✓

  ؛تغطي مختلف امليادين رقمي مرجعي 

ة ومتدربا من تعلم اللغات  متدرب 280.000 تمكين ✓

 ؛بعداألجنبية عن 

 املستويات بمختلف التكوين ساعة 665.891 إنجاز ✓

 ؛

 عبر  التكوين  من  املستفيدين  املتدربينناهز عدد  وقد   ✓

 . 85000": تيمز" التشاركية الخدمة
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التعليم العالي والبحث قطاع أما فيما يخص  -

  العلمي : 

 100     من  أكثر  إنتاجمن    املغربية  الجامعات  تمكنتفقد   ▪

 متنوع. مورد رقمي  ألف

 من%  100و %  70 بين الرقمية املوارد  هذه همت  ▪

 على نشرها تم وقد.  املبرمجة البيداغوجية املضامين

 . لها التابعة واملؤسسات للجامعات  االلكترونية البوابات

عدة  خدمات على املؤسسات مختلف اعتمدت كما  ▪

  ة ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية منصات رقمي

 .طلبتها مع للتفاعل

 واملحاضرات الدروس من مجموعةتم تقديم وقد   ▪

 الدروس هذه وتشمل الرياضية، القناة على املصورة

 بمؤسسات تلقينها يتم التي املعرفية الحقول  مختلف

 بسلك الخاصة تلك والسيما  ،املفتوح االستقطاب

 يفوق  ما تستقطب التي األساسية الدراسات في اإلجازة

 . للطلبة اإلجمالي العدد  من%  90
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، درسا  12  بث  من  التلفزية  التغطية  هذه  مكنتإلى ذلك،   ▪

 التي الدروس جموعم ليصل ،اليوم في ساعات 6بمعدل 

 300 حوالي ،2020ماي  10يوم األحد  غاية إلى بثها تم

 درسا.

بادرت الجامعات إلى بث دروس في العلوم اإلنسانية كما  ▪

 الجهوية.من خالل مختلف اإلذاعات 

 ندوة 13 بتسجيل الجامعات قامتإضافة إلى ذلك،  ▪

 من ومقاربتها كورونا جائحة حول  مستديرة ومائدة

 تم بثها عبر القناة الرياضية.  الزوايا مختلف

، استفاد ؤسسات االستقطاب املحدود بالنسبة ملأما  ▪

من املضامين املسطرة في البرامج   %100من   الطلبة

 التكوينية.

 املوقع  عبر  رابط   وضع  أيضا  تم  اإلجراءات،  لهذه  تدعيماو  ▪

 من  ،لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي االلكتروني

  والطلبة للطالبات بالنسبة الدروس هذه متابعة أجل

 قناة عبر الدروس متابعة من يتمكنوا لم الذين

 . الرياضية
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 برنامجا  الوزارة  أطلقتأما في مجال البحث العلمي، فقد   ▪

 بجائحة الصلة ذات مجاالت فيتمويل مشاريع بحث ل

 يبلغ  مالي  غالف  له  خصص  "،19  كوفيد"  املستجد  كورونا

املساهمة في مواجهة هذه  بهدف درهم، ماليين 10

 الجائحة. 

العلمية والطبية  الجوانب البحث مشاريع همت وقد ▪

  والنفسية  واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية

  .واإلدارية والسياسية

  العلمي  للبحث الوطني املركز توصلوفي هذا اإلطار،  ▪

 أولى مرحلة في سيتم بحثي، مشروع 400 ب والتقني

 منجد إيجابي  رأي على حصلت مشروع 200 تقييم

 الجهوية التي احدثت لهذا الجامعية األقطاب طرف

يوم  البرنامج هذا نتائج على اإلعالن سيتم كما الغرض.

   .الجاري  ماي 15الجمعة 

أساتذة باحثون وتقنيون   ساهمموازاة مع هذه املبادرة،  ▪

 كورونا لجائحة للتصدي الوطنية املجهودات في وطلبة،

: بالجائحة صلة ذات ميادين فيوابتكارات  اختراعات عبر
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 طائرات االصطناعي، للتنفس أجهزة ،ذكية واقية أقنعة

، تحسيسيةال حمالتال في مساهمةلل بعد عن مسيرة

 انتشاره. وتوقعات الوباء لتتبع الرياضية النمدجة

 إلى ذلك، عملت الوزارة على :

تعلم اللغة ل « world on street »برنامج تلفزي  بث    ▪

وذلك في إطار الشراكة مع املجلس  اإلنجليزية وثقافتها 

 .الثقافي البريطاني

املكتبة الرقمية الدولية  فتح مواردوكذا على  ▪

« EBSCO »  بشكل مجاني في وجه الطلبة واألساتذة

والباحثين، إضافة إلى مجموعة من املنصات واملكتبات  

 « CAIRN » و  "املناهلك":  الدولية العاملية

 . « DALLOZ » و 

 إلى الولوج تيسير أجل منوأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أنه 

 الصناعة وزارة مع وبتنسيق اإللكترونية، املنصات مختلف

 شركات قررت، والرقمي األخضر واالقتصاد  والتجارة

 إلى مؤقتة بصفة مجانيا الولوجمنح  ،ةالثالث االتصاالت

 عن التكوين أو  التعليم"ب املتعلقة واملنصات املواقع جميع
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 هذه أن إلى اإلشارة مع الوزارة طرف من املوضوعة" بعد

            قناة عبر« Streaming»   املباشر البث تشمل ال املجانية

 «Youtube  .» 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون، 

 الحصيلة املرحلية لتفعيل "عملية التعليم عن بعد" تلك هي

 أسابيع املاضية. طيلة ثماني 

هذه الحصيلة تظل إيجابية ومحفزة أخذا بعين االعتبار أن  

األمر يتعلق بتجربة غير مسبوقة في بالدنا تمكنا من أجرأتها 

 . قياس ي  في وقت

الدراسية أما فيما يخص الشق املتعلق باستكمال السنة 

، السيدات والسادة ال بد من التأكيد، وتنظيم االمتحانات

أن الوزارة، في إطار مقاربة على املستشارون املحترمون، 

استباقية، انكبت منذ إعالن بالدنا تدابير الطوارئ الصحية 

على االشتغال على كل السيناريوهات املمكنة لضمان 

من املوسم الدراس ي االستمرارية البيداغوجية وتدبير ما تبقى  

 الحالي. 
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عملت من تشاركية هذا الصدد، نهجت الوزارة مقاربة وفي 

على استقراء آراء ومقترحات جميع الفاعلين التربويين خاللها  

من أساتذة ومفتشين ومدراء املؤسسات واإلداريين 

التعليمية ومؤسسات التعليم الخصوص ي وكذا جمعيات  

أمهات وآباء وأولياء التالميذ والشركاء االجتماعيين على 

املستوى املركزي والجهوي، حيث توصلت بعدة اقتراحات 

 في مجملها في نفس التصور الذي بلورته الوزارة.   والتي صبت

 :  التصور على املحددات التاليةويرتكز هذا 

الحفاظ على سالمة وصحة املتعلمات واملتعلمين   .1

 اإلدارية.و واألطر التربوية 

 تطور الوضعية الوبائية ببالدنا.  .2

من املقررات الدراسية والبرامج  % 75إلى  70إنجاز  .3

مارس  16التكوينية قبل تعليق الدراسة بتاريخ 

وبالتالي فإن إقرار "سنة بيضاء" أمر مستبعد   2020

 تماما. 
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التعليم عن بعد ال يمكن بأي حال من األحوال أن  .4

لكنه كان الحل الوحيد  يعوض التعليم الحضوري

لضمان   واألمثل في الظروف االستثنائية التي نعيشها

 االستمرارية البيداغوجية.

ضمان االنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع  .5

 املتعلمات واملتعلمين. 

مراعاة التفاوتات الحاصلة بين األسر في مجال تأطير  .6

وتوفير الظروف املواتية بناتهم وأبنائهم ومواكبة 

 ملتابعة دراستهم بانتظام. 

وأخذا بعين االعتبار هذه املحددات، فقد قررت الوزارة 

غاية شهر   التعليمية إلى عدم التحاق التالميذ باملؤسسات  

امتحان  على تنظيمفقط  شتنبر املقبل واالقتصار 

بكالوريا من   والثانية  األولى   يهم السنتين  والذي  البكالوريا ،

 خالل:

بكالوريا خالل  إجراء االمتحان الوطني للسنة الثانية   -

 . 2020شهر يوليوز 
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إجراء االمتحان الجهوي للسنة األولى بكالوريا  خالل   -

 . 2020شهر شتنبر 

 املتعلمات جميع بين الفرص تكافؤ  وضمانا ملبدأ -

 حصريا االمتحانات ستشمل مواضيع واملتعلمين،

 تاريخ حدود إلى  حضوريا إنجازها  تم التي الدروس

 . 2020مارس  14حدود ، أي إلى الدراسة تعليق

وبهدف تمكين املترشحات واملترشحين من اجتياز هذه  -

 االمتحانات في أحسن الظروف، ستتم برمجة

  والتحضير  للمراجعة بعد عن مكثفة حصص

 .بكالوريا والثانية األولى للسنتين بالنسبة لالمتحانات

وفي هذا اإلطار، وحفاظا على صحة املتعلمات واملتعلمين 

التربوية واإلدارية واألطر املشرفة على تنظيم هذا واألطر 

االمتحان على وجه الخصوص، وكافة املواطنات واملواطنين 

على وجه العموم، ستعمل الوزارة على تفعيل التدابير 

 التالية: 
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مختلف   تعقيم الضرورية : الوقائية اإلجراءات اتخاذ  .1

 وتوفيرمرافق املؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم 

الحرارة    قياس  وأجهزة  التعقيم  ومواد   الوقائية  الكمامات

التخفيف من  والعمل على احترام التباعد االجتماعي و 

 .أعداد املترشحين بكل قاعة

من إعداد اتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة:  .2

االمتحانات، ختلف عمليات ملتدبير و واضيع، للم

املنشئات  فضاءات شاسعة كبعض لاستعمال و 

 التالميذ.  وتنقل وإطعام  يواءإل تدبير و  الرياضية،

 احتساب فسيتم الدراسية، املستويات لباقي  بالنسبة أما

اقبة فروض نقط  حضوريا. املنجزة املستمرة املر

كما ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل االستمرارية 

البيداغوجية، إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه 

املستويات، من أجل استكمال املقررات الدراسية وتوفير 

عملية  يةاستمرار الدعم التربوي الالزم، عبر الحرص على 

"التعليم عن بعد" وذلك من خالل مختلف املنصات الرقمية  
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وات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على والقن

 تالميذ السلك االبتدائي باملناطق النائية بالوسط القروي.

وهنا ينبغي التأكيد على أن املوسم الدراس ي الحالي لم ينته 

بعد وأن املحطات املتبقية تكتس ي أهمية بالغة في املسار 

على  الدراس ي للتلميذات والتالميذ، كونها ستأثر إيجابا

 فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبال في أفضل الظروف.

لذا، أدعو التلميذات والتالميذ واألطر التربوية واإلدارية 

واالنخراط املتواصل في إنجاح التعبئة واألسر إلى املزيد من 

املحطات األخيرة من املوسم الدراس ي الحالي والتعامل بجدية 

التقوية وذلك من ومسؤولية مع املحطة املخصصة للدعم و 

أجل تمكين بناتنا وأبنائنا من اكتساب املعارف والكفايات 

التي ستؤهلهم ملتابعة دراستهم في السنة املقبلة بشكل عادي  

ووفق التدرج البيداغوجي الالزم وتجنيبهم التعثرات التي  

 يمكن أن تصادفهم مستقبال.
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شهر شتنبر وفي هذا الصدد، ستخصص الوزارة كذلك 

، سعيا منها  الحضوري التربوي املقبل لالستدراك والدعم 

متابعة دراستهم في املوسم لتقوية مكتسباتهم وتمكينهم من  

 . املقبل في أحسن الظروف

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون، 

مستقبال ومأسسته، يقتض ي   عن بعد" التعليم"بإن االرتقاء 

التجربة لرصد مواطن القوة  تقييما جديا وموضوعيا لهذه

التفاعل اإليجابي مع كل املالحظات واالقتراحات و والضعف 

بهذا الخصوص، بما فيها طبعا ما سنتوصل به من مجلسكم 

 املوقر.

وفي هذا الصدد، فإن الوزارة أطلقت في مرحلة أولى "استطالع  

رأي"، موسع عبر منصات التعليم عن بعد وكذا عبر موقعها 

حيث من املنتظر أن الرسمي، يهم التالميذ واألساتذة واألسر، 

كيفية تعامل املتعلمين   معرفةتمكن نتائج هذا االستطالع من 

الذي  ملستجدم مع هذا اواملتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذته

 تعويض  التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة.  تم خالله
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املفتشية العامة للشؤون التربوية وفي مرحلة ثانية، تقوم 

بإجراء  ماي الجاري  22انطالقا من اليوم وإلى غاية للوزارة 

بإشراك هيئة التفتيش، سيتم دراسة تقييمية لهذه العملية 

إعداد تقرير مفصل يبرز نتائج هذه الدراسة على إثرها 

واالقتراحات والتوصيات الكفيلة بتطوير هذه اآللية 

 واستدامتها. 

وجه بخالص عبارات الشكر واالمتنان تأود أن أ األخير،وفي 

وجميع األطر التربوية واملفتشين جميع األساتذة واملكونين ل

على انخراطهم مركزيا وجهويا وإقليميا  واإلدارية والتقنية

سعت  الالمشروط في جميع التدابير التي اتخذتها الوزارة والتي 

، كما أشد على أيديهم ضمان االستمرارية البيداغوجيةإلى 

بحرارة ملا بذلوه من مجهودات وملا أبانوا عنه من حس وطني 

العملية التعليمية في عال ومبادرات متميزة مكنت من مواصلة 

 هذه الظرفية االستثنائية.

 على املجهودات املبذولة من أجل سرلأل أيضا  الشكر موصول 

وتوفير الظروف املواتية لهم من أجل  اوأبنائه ابناته ةمواكب
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دراس ي عن لا همتحصيلومواصلة  ومتابعة دروسهم بانتظام

 . بعد

كائنا في كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى شر 

تفعيل آلية التعليم عن بعد، وخاصة الشركة  

وجامعة محمد السادس   لإلذاعة والتلفزة املغربية وطنيةال

ووكالة املغرب العربي لألنباء  متعددة التخصصات التقنية

واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملؤسسة املغربية  

 الشركاء الدوليينبعض و واملنتخبين للنهوض بالتعليم األولي 

مؤسسات العديد من كذا و وجمعيات املجتمع املدني 

التي ساهمت بمجموعة من املوارد الرقمية، القطاع الخاص  

هيالت، ومن دعم تقني ولوجيستي  على كل ما قدموه من تس

أجل تيسير استفادة جميع التلميذات والتالميذ  وفني، من

وكذا  املصورة في أفضل الظروف املمكنة من الدروس
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مختلف وسائل اإلعالم الوطنية على مواكبتها الجادة 

 واملسؤولة لهذه العملية.

لجنود أنوه عاليا بالجهود الجبارة والتضحيات الجسام كما 

ي الصحة وأفراد القوات املسلحة ي الصفوف األمامية من مهن

امللكية واألمن الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة 

والوقاية املدنية والسلطات املحلية، سائال العلي القدير أن 

يتقبل ضحايا هذا الوباء في عداد الشهداء والصالحين وأن 

 ينعم على املصابين بالشفاء العاجل. 

الجميع إلى املزيد من التعبئة واالنخراط في  وفي الختام، أدعو

من تجاوز نتمكن حتى سبوقة، املغير هذه امللحمة الوطنية 

العابرة والعمل سويا على خدمة مواطنينا وتنزيل هذه األزمة 

لك محمد الجاللة املخارطة الطريق التي وضعها صاحب 

ألوضاع السادس نصره هللا وأيده من أجل النهوض با

 االجتماعية واالقتصادية لبالدنا.  


