
   

 
 

 

 

 

 

 0202آليات لرصد ومساءلة أجندة  أية :منظمات املجتمع المدني بالمغرب

 :حول الهدف الرابع الموضوعاتيةة ندو التقرير 

 شعار:تحت  الولوج لتعليم جيد

اقع  خنيفرةالتربية والتكوين بجهة بني مالل  » واآلفاق: الو  » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 بأفوراربمركز تقوية قدرات الشباب  0202دجنبر  02الجمعة 

 

 

 



   

 
 

 

 

الفضاء  نظم 0202آليات لرصد ومساءلة أجندة  أية منظمات املجتمع المدني بالمغرب: مشروع إطارفي 

من  ندوة موضوعاتية حول الهدف الرابع الجمعوي بشراكة مع جمعية االنطالقة للتنمية والبيئة والثقافة بأفورار

اقع » شعار:تحت  الولوج لتعليم جيد المستدامة:اهداف التنمية  التربية والتكوين بجهة بني مالل خنيفرة: الو

 .بمركز تقوية قدرات الشباب بأفورار 0202دجنبر  02 يوم الجمعةوذلك  واآلفاق

 :للتنمية والبيئة والثقافة بأفورار رئيس جمعية االنطالقة داخلةم

رحب فيها اولعيد اوعال "السيد "انطلقت اشغال المائدة المستديرة بكلمة لرئيس جمعية االنطالقة ومسير الجلسة 

وجدت نفسها في قلب الحدت  جمعية انطالقةان  أشار  حيت والجمعيات الحاضرة والضيوفالمتدخلين باألساتذة 

 : التعليمالسيماو  بالتحدياتخلق فضاءات للتفكير بغية رفع الوعي  ضل من خالل هده المائدة المستديرة في

افع  وكذلكالصحة   ،اهداف التنمية المستدامة القرار لتحقيقعلى صانعي  ثير للتأمن اجل التر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

في الملتقى المنظم من طرف االمم المتحدة في عمان حول اهداف التنمية المستدامة  الجمعية حاضرة كانتكما 

 االنمائي.مع برنامج االمم المتحدة  المستدامة بتنسيقالتنمية  ألهداففي القافلة الوطنية  وأيضا

 

 



   

 
 

 

الحقوق االساسية  ان التعليم الجيد يشكل كلمة السر لحل اي معادلة للتنمية ويشكل الحق في التعليم  وأضاف

ان المغرب تبنى دستوريا الحق في التعليم وصادق على كل االتفاقيات الدولية التي من فبالرغم  ،للنهوض بالتنمية

َدا تضمنه و 
َ
 0202-0202بالرغم من كل املجهودات المبذولة والمشاريع المنزلة وأخرها الرؤية االستراتيجية  ك

حيت ان متوسط سنوات التمدرس على المستوى  ،إال انه مازال ينتظرنا الكثيرالتي وضعها املجلس االعلى للتعليم 

ومؤشر جيني  65.2وعلى المستوى الجهوي فان متوسط سنوات التمدرس  2522ومؤشر جيني  2.46الوطني 

الفقيه  و  .052وهناك تفاوتات في االقاليم التي تشكل الجهة حيت ان في ازيالل  متوسط سنوات التمدرس ،25.2

إقليم  6564ابن صالح    هناك تفاوت حتى على  وأيضا ..25خريبكة و  2564بني مالل و  6524خنيفرة  و

  0506اعلى معدل على المستوى الجهوي وجماعة ايت اومديس  524.مستوى الجماعات ففي بلدية خريبكة 

 .المرتبة قبل االخيرة  ما يجعل الجهة فيهذا و 

 :عوي ممثل الفضاء الجم داخلةم

كلمته بالشكر لجمعية االنطالقة في  السيد " عصام الصبيحي " الفضاء الجمعوي  ممثلمن خالل عرضه افتتح 

الوضع  لمساءلةلان المراد هو خلق تفاعل  وأكدالمشاركين في المائدة المستديرة المشاركات  رئيسها ولكلشخص 

على الصعيد الوطني وبالخصوص  المتخذةالمعاش في جميع املجاالت وخاصة التساؤالت التي تهم القرارات 

َدا مع  المستدامة والعالقاتااللتزامات الدولية تجاه التنمية 
َ
اقع  تبلورهاالشركاء وك  هذاان  وأكدعلى ارض الو

التالية  الخمسة المستدامة التنمية أهداف فيها التركيز علىوالتي سيتم بداية لعديد من اللقاءات  إال اللقاء ما هو 

 :للعمل عليها

  الصحة الجيدة والرفاه :0الهدف،  

  الولوج لتعليم جيد :6والهدف، 

  المساواة بين الجنسين، :2الهدف 

  السالم والعدل والمؤسسات القوية :04الهدف،  

  األهدافعقد الشراكات لتحقيق  :.0الهدف. 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لة ئلة المؤسسات يجب مسائوقبل مسا ألنهللنسيج الجمعوي  وأيضالخلق توجهات للمؤسسات العمومية وذلك 

افع ومجاالت االشتغال وكما ال يخفى على احد  التنمية  فأهدافالنسيج الجمعوي حول طرق الحكامة وطرق التر

من السياسات العمومية والقطاعية وبارتباط جمعيات املجتمع المدني كشريك  يتجزأالمستدامة اصبحت جزءا ال 

 السابقة، تمفي العديد من املحطات الفضاء الجمعوي  انخراط  تفاعل و  رغمانه  ، و اضاففي السياسات العمومية

بة المقيمين بالخارج منها التقرير االول والتاني من قبل وزارة الخارجية والتعاون االفريقي والمغار  صدور تقارير

في  0206و 0200هاته المشاورات التي تمت في  0202لتقييم المشاورات الوطنية حول التوقعات ما بعد 

وجه  الذيتقرير املجلس االعلى للحسابات  الى باإلضافة ، املجتمع المدني دون اشراك جميع مناطق المغرب

 ، 0202تنفيذ خطة التنمية المستدامة  و خصوصا حول  املجالهذا مجموعة من االنتقادات في 

 

 خاصا ألجندة التنمية منذ تبنيها، الجمعوي اهتماماأولى الفضاء  الجمعوي،تماشيا مع مهمته في النهوض بالفعل و 

بالسياسات العمومية في المغرب، ومدى انسجامها مع  والتقييم والتحليل المتعلقمقياسا للقراءة  وذلك باعتبارها

األهداف االلتزامات الدولية، فقد قام بصياغة تقرير للتقييم مبني على تصور جمعيات املجتمع المدني حول 



   

 
 

كما قام بوضع برنامج لتقوية القدرات حول أهداف التنمية المستدامة قائم على المقاربة  لأللفية،اإلنمائية 

 ذلك الن الفضاء الجمعوي يشتغل مند النشأة على تال محاور أو مقاربات اساسية:و  الحقوقية،

  ،المقاربة الحقوقية 

  ،المقاربة المبنية على النوع االجتماعي 

  .المقاربة التشاركية 

افع لدى صانعي القرار بهدف لك وذ تعزيز معارف ومهارات املجتمع المدني في هدا املجال ووضع اداة اليقظة للتر

ومواكبتهم لدعم مسار الديمقراطية من خالل تتبع مدى تفعيل اهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني 

بع التزامات الدول حول اعتماد أهداف في برنامج دولي يهدف إلى تتفان الفضاء الجمعوي كشريك  ذلكوانطالقا من 

اقبة لرصد المدني املجتمع منظمات التنمية المستدامة، حيث يقوم بتنفيذ مشروع حول آليات  التنمية أهداف ومر

 الفرنسية والوكالة األوروبي االتحاد وبدعم من FORUS مع ، الذي يتم بشراكة0202 عام بحلول  المستدامة

 المستدامة.ه المائدة المستديرة تم التركيز على الهدف الرابع من اهداف التنمية وفي هذ، للتنمية

لة كما يهدف ءيتعلق بالمسا فيماعلى صانعي القرار وكداك على التزاماتهم  والهدف ايضا من المشروع هو التأثير 

اقبة اهداف الحكامة وخل وإرساءبشكل خاص الى الدعوة الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة تعزيز  ق هيئة لمر

  .0202ل عامالتنمية المستدامة 

يسعى الى خلق نظام تعليم جيد وتحصيل الذي العرض التفصيلي للهدف الرابع  الفضاء الجمعوي  وقدم ممثل

الجهود الوطنية المبذولة على مستوى التعليم ويتمثل في ضمان تعليم جيد  على وكذا التركيزالسمات الرئيسية 

 األهداف المتعلقة النتائج (غايات .هدا الهدف  ويشمل، للجميعوشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة 

  :العالييتراوح بين الطفولة المبكرة والتعليم )

 التعليم االبتدائي والثانوي الجيد للجميع .0

 مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي .0

 تكافؤ فرص للجميع في الحصول الى التعليم التقني والمنهي والتعليم العالي .0

 مهارات تقنية ومهنية، للعمل وشغل .6

 المساواة بين الجنسين والمساواة في فرص الوصول لجميع .2

 والكتابة والحسابضمان أن يلم جميع الشباب والكبار بالقراءة  .4

 المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة ..



   

 
 

 

 وهي كالتالي: تنفيذ وسائل 0الرابع شمل الهدف يكما 

 بيئات تعليمية آمنة وشاملة .0

 منح مدرسية لاللتحاق بالتعليم العالي .0

 تدريب المعلمين وظروف العمل .0

 

فما  ،مرحلة الوصول ألهداف التنمية المستدامة مع التالقينقطة  تشكلوبالرجوع لألهداف االنمائية للتنمية التي 

 :منهااملحور الثاني  يتجسد فيالتعليم  وكان، ة تنفيذ اهداف االنمائية للتنميةكانت مرحل 0222-0202 بين

هداف االنمائية للتنمية وأهداف التنمية تغيير شامل بين أ هنالكان  كما نالحظ » تعليم ابتدائي شامل مينأت «

فهاته االخيرة ليست موجهة فقط للدول النامية وإنما اصبحت اكتر شمولية وعرضانية واكتر  0202المستدامة 

 ,كذلك تحولية

في العديد من  0202سنة  لألهداف االنمائية للتنمية على التقرير الموازي اشتغل الفضاء الجمعوي وأضاف ان 

 يأخذال  حكومي باألحرى او  وطني تقرير بصدور املحطات والجهات وقد فوجئ وقت صدور اهداف التنمية المستدامة 

على بين التقارير الموازية  ما يفسر التباعد ،المدنيبعين االعتبار املخرجات والخالصات التي عمل عليها املجتمع 

 ،أهداف التنمية المستدامةفي مرحلة تنفيذ  األخطاء السابقةتفادي نفس  وجب اذالمستوى الوطني ول

ان  يفيد 0204و 0202قام المغرب بتقديم تقرير طوعي على ما وقع بين سنة  0204في سنة الى ان  أشار كما 

اقع الحالالمغرب قد تجاوز سقف المؤشرات المعتمدة المتفق عليها في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ولكن   و

افق بينايجاد  وجبك لذمغاير لما جاء في التقرير ول  ،الجمعوي  لنسيجفعال ل باشراكالدولي و وطني ال تو

 ،الصحةالتعليم و  الثعلى سبيل الم البعضببعضها صلة هي ذات  هداف التنمية المستدامةأن كل أكما وضح 

ة في تعميم خدمات الصحة االنجابية وتنظيم االسرة والمعلومات والتعليم وإدماج الصحة االنجابيب فعندما يوص ى

 ةتحوليالهداف فهي تتميز بالشمولية والعرضانية و وتقاطعا بين كل األ  االستراتيجية الوطنية نستنتج جليا تفاعال 

ي تغيير السياسات والمنظومة عن سياسة عمومية ملحاربة الفقر أ صبح النقاشأ ففي الحديث عن محاربة الفقر 

 الفقر.التي ستودي الى التقليص من 



   

 
 

والدولية  الوطنية واإلقليميةبتنسيق فعال بين االصعدة  بالقيام الرابع مرهون نجاح الهدف  ان ضمان أضافكما 

فاعال  أضحىبحكم انه  .والقطاع الخاصالحكومة واملجتمع المدني  المستوى الوطني وجب التنسيق بين فعلى

للمشاركة على المستوى كبيرا ال يولي اهتماما  رغم أنه على السياسات العمومية ه جليوتأثير رئيسيا على الساحة 

 عكس حضوره في املحافل الدولية. الوطني

  :وللتفكير اآلراءمقترحة للنقاش وتبادل التوجيهية السئلة بعض األ الفضاء الجمعوي كما عرض ممثل 

افق هدف التنمية المستدامة  -0 مع أوضاع التعليم واألولويات االستراتيجية للسياسة العامة الوطنية/  6كيف يتو

  املحلية؟

السياسة العامة والتخطيط واإلدارة في مجال التعليم على الصعيد الوطني لتحقيق التالؤم مع كيف يتم تكييف  -0

  ؟6غايات ومجاالت التركيز المتعلقة بهدف التنمية المستدامة 

  وفي القيام بذلك، ما هي التحديات الرئيسية المتعلقة بحكومة النظم التعليمية الوطنية؟ -0

فيما يخص الجهود الوطنية الرامية إلى رصد  6حها هدف التنمية المستدامة ما هي التحديات الخاصة التي يطر  -6

  اإلنصاف في توفير فرص التعلم وجودة/ مواءمة التعلم على المستويين األساس ي وبعد األساس ي؟

 ،التنمية المستدامة على أهدافخالل هذه اللقاءات ينتظر تسليط الضوء  الجمعوي منالفضاء وأضاف ان 

اقتراح السياسات علىلك الرابع وكذ لهدفوبالخصوص ا العمومية المتعلقة بالتعليم  دور املجتمع المدني في تتبع و

اقع لكيالمدني، ية للمجتمع التقارير المواز  اوكذ افع على كل المستويات ألن هذ تعكس الو ا ما سيمكننا من التر

 .المستدامةبرنامج االمم المتحدة التي تشرف على اهداف التنمية  إطار الدولية في  االلتزاماتوخصوصا 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 :ممثل االكاديمية الجهوية التربية والتكوين بني مالل خنيفرة داخلةم

العرض  خنيفرة حول االكاديمية الجهوية التربية والتكوين بني مالل  ممثل "نور الدين الغالمي "األستاذ مداخلة 

 التربوي للجهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرنامج المادي و تربوية لجهة بني مالل خنيفرة المؤشرات الو  ،عرضا حول معطيات الجهة ككل والتي تناول فيها

ومجهودات االكاديمية في املجال لتحسين العرض التربوي وعلى الخصوص اتفاقية الشراكة  0202للسنة المالية 

 :كالتالي التربوي تحسين العرض  والجهة حول ة ميبين االكادي

  : معطيات حول الجهة

ومركز الجهة هو مدينة بني مالل  ،أقاليمبخمس  0202ت بمرسوم ثدحللجهة كما يعرف الجميع فهي أ فالنسبة

 لمؤشر وبالنسبة على المستوى الوطني  6.54السكانية  الكثافةمن التراب الوطني،  المائةفي  0المساحة االجمالية 

 الوطنية.الجهة تحت معدل الوطني ومعدل الفقر اقل من النسبة باالمية 

 

 



   

 
 

  :تربويةمؤشرات 

 04600قسم .  00.المعطيات بالنسبة للعرض التربوي في شقه المتعلق بالتعليم العمومي : التعليم االولي 

  .متمدرس

  متمدرس، 020.0السلك االبتدائي 

  متمدرس، 004022عدادي السلك اال 

  متمدرس، 40..4 التأهيليالسلك 

  ،متمدرس 402..6بمجموع  

   .فرعيات   .002 االبتدائي منها .0.2المؤسسات :بالنسبة ملجموع 

 066  اعدادية 

 .6 بالجهة  تأهيلية 

  ،التأهيلي 0.26وفي االعدادي  0.42في االبتدائي  642.بالنسبة للحجرات 

   .التأهيلي في 0.26و االعدادي 6.22وفي االبتدائي  00064مجموع عدد المدرسين 

في  66 والثانوي  المائةفي  2. الثانوي االعدادي   022/ 022نسب تغطية الجماعات من المدارس االبتدائي 

  المائة

    ،متمدرس 00.60بالنسبة للخصوص ي التعليم االولي 

  ،تأهيلي 04اعدادي  0.ابتدائي     000المؤسسات 

  .خصوص ي وعمومي  222.22بالجهة  التالميذمجموع 

 6.0 منها 420 ب ازيالل المرتبة االولىمؤسسة  .0.2االبتدائي  :بالنسبة لتوزيع المؤسسات حسب المديريات

 .فرعيات 

جارب ناجحة وستعمم وهناك توجه للرفع من عدد المدارس الجماعاتية التي يعتبر اقليم خنيفرة رائدا فيها بت

 وازيالل.سنوات القادمة على مستوى بني مالل  الثالثالتجربة في 

 .يقتصر على مركز الجهة فقط  الذيوتناقش امكانية توسيع العرض التربوي الخاص بتخصصات الباكالوريا 



   

 
 

 

 

في  2254التعليم االولي  باألساسيمس  المائة وهدا في 2و 6 نما بيشخاص في وضعية اعاقة نسب تمدرس األ

 لتخطيط(السامية  المندوبية) حسبالمائة 

كمعدل جهوي مع بعض  00هيلي التأ 02االعدادي  .0سم االبتدائي بالق التالميذجودة التعليم :معدل 

 .التفاوتات البسيطة 

 الثانوي في  00544في القسم فما اكتر  تلميذ 62معيار االكتظاظ  المائةفي  252المكتظة  لألقسامبالنسبة 

 ي.هيلالتأ الثانوي في  5.0.االعدادي 

 . المائةفي  054هيلي والتأ المائةفي  6522العدادي  المائةفي  .256نسب عدم االلتحاق االبتدائي 

االرقام تطرح اشكال ورهان اساس ي  هذه الثانوي في  00564في االعدادي  .005في االبتدائي  ..05نسب االنقطاع 

ملحاربة الهدر المدرس ي  االنجاز وجودة التعليم هناك خطة جهوية في طور   هو محاربة ظاهرة االنقطاع عن التمدرس.

 .:عدم االلتحاق االنقطاع عن الدراسة والتكرار  الثالث بأشكاله

 بالنسبة للباكالوريا. المائةفي  0.اعدادي  المائةفي  .4 المائةفي  ..نسب النجاح في االمتحانات االشهادية 

 ع الجهة :البرنامج المادي والشراكة م

 هيلية.تأ ثانويات 0اعدادية و 6و ابتدائية 6 ومن المنتظر هده السنة احداث

مدارس في  0و   0202مدارس جماعاتية في سنة  0بناء ليضا توقيع اتفاقية شراكة بين االكاديمية والجهة وتم أ

  .0200في افق  مدرسة جماعاتية 02مدارس بمجموع  2 وكذا بناء 0200و 0200مدارس في  6و 0200

مطعم اعدادي والنقل   06مطعم ابتدائي و  044المطاعم  0200داخلية في افق  .0الداخليات اما فيما يخص 

 حافلة  . 600المدرس ي 

 



   

 
 

 

 :الفاعل الحقوقي والمدنيداخلة م

الحق في التربية وفق المعايير الدولية  " موضوع في» ابخان محمد»الحقوقي مداخلة الفاعل مت المداخالت بتختاو 

 والوطنية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عطت مجموعة من االرقام التي تهم الرقي وتجويد العرض التربوي  إال ن مداخلة السيد ممثل االكاديمية أحيت اشار ا

ه البرامج جاءت استجابة لاللتزامات الدولية واالتفاقيات التي صادق عليها المغرب فعندما نتحدث عن الحق ذان ه

قى التعليم هو حجر الزاوية لكل هذه لكن يب ال يجب الفصل بينها  ن الحقوق هي ذات طابع شموليفي التعليم ورغم أ

 الن ممارسة الحقوق االخرى رهبن بالضرورة بحوث هي ايضا خالصة مجموعة من ال ه وهذ ،الحقوق شئنا ام ابينا

وال ان يكون لدى االنسان حد ادنى من التعليم او ما يسمى بالتعليم االساس ي او الوعي بها ومعرفتها وهدا يقتض ي أ

 .التعليم االبتدائي 

 لمطلبا)عن تعميم التعليم فقط  الحديثفرض على المغرب ان ينتقل من  لأللفيةهداف االنمائية فاالنتقال من األ 

لكل شخص الحق في ان  : على04 المادةفي ينص العالمي لحقوق االنسان  االعالنألن  وذلك (االستقاللفجر  منذ



   

 
 

 الزامي،ويكون التعليم االساس ي  واألساسيةالتعليم ويجب ان يوفر التعليم مجانا على االقل في مرحلته االبتدائية 

  ستحضر أن فعندما نله   م ولكن ما زلنا ننتظر التفعيل األمثلحول الزامية التعليقانون  على ال بد من التنبيه  ايضا

 

 (طفال صغار)أ كأفراد المائةفي  .25االعتبار ب من االطفال مسجلين فيجب أن نأخذ ايضا   المائةفي  50..نسبة 

 .المدرسةي طفل خارج من واجبنا عدم ترك أ ألنه كأرقاموليس 

اتفاقية حقوق الطفل  منه و  00واالجتماعية في المادة  والثقافيةم العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ث 

 للجميع، فعندمتاحا ومجانا تنص على الحق في التعليم للجميع الزاميا و  مواد من نصوص كلها منها .0المادة 

ليها في االتفاقيات لتحقيق هدف من االهداف المصادق ع جاءانه نرى  الجماعاتية(المدارس )برنامج الحديث عن 

 الدولية.

الوطني للتربية والتكوين تم بعده املخطط االستعجالي تم الرؤية  الميثاقفرز أ الذيالنقاش  بدأ 0..0فمنذ 

ة نرتكز ه الحركية تظهر جليا ان لدينا نقط هامخضم المشروع القانون الجديد كل هذنحن في  واآلناالستراتيجية 

 على: تنصالطفل من اتفاقية حقوق  .0فالمادة عليها 

التدابير  واتخاذلجميع االطفال  وإتاحتهاسواء العام ام المنهي وتوفيرها  الثانوي تشجيع وتطوير شتى اشكال التعليم 

 التكوين(الطلبة مراكز  ر. منحتيسيادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة ) مثلالمناسبة 

 الدولية.التقائية كل البرامج على المستوى الوطني مع االتفاقيات  نالحظن اذ

ن هناك مناطق سجلت نسبة التسجيل في الدراسة الجهوية لحقوق االنسان تبين أففي دراسة قامت بها اللجنة 

   (.دمنات)  المائةفي  لمائة

 .تيسير(تضييع الفرصة في االستفادة من المبالغ البسيطة للمنحة )تغيب االطفال والسبب عدم لوبنسبة صفر 

 المغربي: تعملمن الدستور  00االتفاقيات الدولية ففي الفصل الئم الدستور  0200سنة ففي  ،اخر جانبومن 

استفادة سباب عبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على ت

 جودة.ميسر الولوج ودي  تعليم عصري على قدم المساواة من الحق في الحصول على  المواطنات والمواطنين



   

 
 

 

 

 

نظر الى برنامج تعميم الالهيئات المنتخبة تتحمل مسؤوليتها فب فحتىوحدها، والمسؤولية هي ليست فقط للوزارة 

لجمعيات املجتمع المدني والقطاع الخاص  باإلضافةالتعليم نرى ان مساهمة الجماعات املحلية مهمة جدا 

 .األساس ي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة التعليمبان  من الدستور يقول  00فالفصل 

يجب االنتباه ان المنقطين عن الدراسة يصبحون عرضة للشارع ويساهمون في انتشار و  ،فنسب االنقطاع كبيرة جدا

 .( ...ظواهر )كالتشرميل

والمسؤولية ليس فقط مسؤولية دولة او منتخبين بل هي  ،على اطفاله ولؤ مس يجب ان يكون  المغرب واختتم ان

فالجميع يتحمل  ،جمعيات املجتمع المدني وغيرهم إطار مسؤولية جميع المواطنين والمواطنات المنظمين في 

 الخلل.المسؤولية على االقل برصد مكامن 

 :النقاش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

  ال يكفي التطرق الى  جودة؟ بأيعالية من تعميم التدريس لكن يبقى السؤال المطروح هو  تحقيق نسبةرغم

 مهمة:امور  الثثالكم بل وجب النظر في الكيف عبر 

 

o جودة المقرارات،  

o جودة الموارد البشرية، 

o ( جودة المؤسسات التعليمية)البنايات. 

 

 وطن متقدم ينافس باقي الدول الجل  ،تكوين جيل يستمتع بجودة التعليم من اجل بناء الوطن هو  الهدف

 يةلوطناالدولية بل ان يكون نابع من  لاللتزاماتوال يجب ان يكون تجويد العرض التعليمي فقط استجابة 

 .األطفاللتكوين 

  تقويم التشخيص ي وخالل هده المدة اسابيع لل 0بالنسبة للمقررات الدراسية سجل في بداية السنة برمجة

وهناك من  ،بكثرةبعض المقررات المتوفرة  الى ،المؤسسات بالمقررات في الوقت املحدد معظملم تتوصل 

مشارف االسبوع  غير متوفرة على مقررات « من لم يتوصل بكتبه او اضطر لشرائه من المكتبة التالميذ

مجموعة االخطاء على و الورق و  عن جودة الكتب تساءل وأيضا » سدس االول ء األ الثاني عشر قرب انتها

  ،التلميذمستوى المعارف التي يجب ان يتلقاها 

  لبناء.لرغم توفر قاعات انيقة ومقررات يبقى تكوين االستاد ضرورة  ،مشكلالموارد البشرية يبقى 

  نهم من العطاء يتمكلنفسيا وماديا  ينمستقر هل هم في  ،ين فرض عليهم التعاقدة الذاالساتذوضعية

 المستمر؟غياب التحفيز والتكوين  في المستوى رغم وتالميذ وتكوين تلميذات

  القانوني المتوفر في  اإلطار  ،من المشاريع المهيكلة لبرنامج اصالح المنظومة التربوية الدامجة تعتبر التربية

المغرب يتيح كل الفرص من اجل رفع التحدي وكسب رهان تمكين فئات املجتمع )ومن بينهم االشخاص في 

 جودة عالية.من تعليم دو  اعاقة(وضعية 

  وج منظومة التربية على حق االشخاص في وضعية اعاقة في ول 0202/0202اكدت الرؤية االستراتيجية

ار " لن نترك اي ة تحت شعجؤخرا االنطالقة لتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامعطيت موالتكوين وقد أ



   

 
 

في  لألشخاصوضمان المساواة والمشاركة الكاملة  واإلدماججل تحقيق تكافئ الفرص طفل خلفنا " من أ

 تكامل.وضعية اعاقة في الحياة املجتمعية وفي جهود التنمية الن اقصاء اي فئة يعني عدم وجود 

  

 

  افعة الرابعة للرؤية االستراتيجية تربية والتكوين يجب ال منظومة إلصالحوفي اطار تنزيل مضامين الر

ه الفئة ومكانها داخل المدرسة العمومية لضمان تكافئ في الفرص للجميع وتحسين العرض احترام حق هذ

حاجيات هده الفئة واعتماد مقاربة بيداغوجية تراعي اختالف وتنوع  و  الءمليت ،المدرس ي كما وكيفا

 االعاقات.بحسب نوع  تالتعليماوتكييف  آلخر االعاقات من طفل 

  تشجيع البحت العلمي في مجال االعاقة. 

  ففي بعض  .حي(عدم اغفال دور املجتمع المدني بجانب االكاديمية والمنتخبين )التعليم االولي كمثال

 ،الجمعيات تتحمل مصاريف المربيات وتيسير االقسامنجد ان  األحيان

  توفر فقط الحجرات  فاألكاديميةغير منصفة  واألكاديميةبنود اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات

 .بشكل متفاوتوالتجهيزات 

 المدني.الشراكة مع جمعيات املجتمع  أغفلاالكاديمية لكنه  بممثلالعرض التربوي الخاص ب اإلشادة 

 لكن يجب ،حركية كبيرة في ضلمجهودات الدولة على مستوى البنيات التحتية وتعميم التعليم  تثمين 

 االستعجالي.تجنب اخطاء ومشاكل املخطط 

  افع على صانعي القرار  للضغطاملجتمع المدني بطريقة تشاركية  إلشراكالى اي حد ممكن ان نقوم بالتر

 االخطاء.ودالك تجنبا للوقوع في نفس 

 العتبار اقتراحات كافة المتدخلين.بعين ا األخذ يجب 

  اعتماد الفرنسية دون غيرها يطرح عدة اشكاالت. 

  للنهوض بالتعليم. حقيقةيجب ان تكون هناك ارادة سياسية 

  المغربعدم االهتمام بتوصيات املجتمع المدني راجع الزمة الديمقراطية التي يعيشها.  

 كبير على جودتها البرامج والمشاريع له تأثير تعليم في عدم اشراك نساء ورجال ال . 



   

 
 

  التعليمية الجديدة.مشكل الولوجيات في المؤسسات 

  الوضع الطبيعي للتلميذ هو القسم او التكوين المنهي اما الطرد من المدارس  )االستعطاف ( فهو غير

 .مقبول ويساهم في خلق قنابل موقوتة 

  ذواالستاوضعية االستعطاف تخلق مشكل بين التلميذ. 

 التعليم. االعتبار لرجلاعادة  ضرورة 

 واإلضافات:الردود 

 والمشاريعالمدني في التخطيط للبرامج  املجتمعوجمعيات شاركة املجتمع المدني من مالدستور ض،  

  التعليم.تم التركيز على اللغة لكن تم تمرير نقطة خطيرة وهي الضرب في مجانية  اإلطار في القانون 

  ارتفاع مهول للتعليم الخصوص ي مع انه يجب ان يكون التعليم مجاني. 

  افع على على ان املجتمع المدني فاعل وليس  ينصالذي  02و 06 لدستور ا فصول ضرورة العمل والتر

   .في السياسات العمومية فقط متدخل

  كل لاملجتمع  توفير في ضل عائق  االعاقة ليستاالدماج ال يخص فقط االشخاص في وضعية اعاقة رغم ان

افق الصحية في المدارس مما يسبب انقطاعهم عن  بل ،الولوجياتشروط  الفتيات يعانين من مشكل المر

 الدراسة.

 على المستوى الخصوص ي في ضل  أبنائهملتعليم  اموجه أصبحدخل الطبقة المتوسطة  حيز كبير من

 .مناأل الميذ تالالهاجس االكبر لدى اولياء امور 

 :التوصيات

 الحفاظ على المكتسبات التي راكمها المغرب فيما يخص مجانية التعليم للجميع ضرورة، 

  إعاقةفي وضعية  لألشخاصالتربية الدامجة تكييف المقررات وتوفير الولوجيات  إطار في، 

  اإلعاقةتشجيع البحت العلمي في مجال، 

  والمشاريعوتشاركية في التخطيط لكل البرامج جعل املجتمع المدني قوة فاعلة، 



   

 
 

 وجمعيات مجتمع مدني  أساتذةالمتدخلين في الحقل التربوي  برأي كافة لألخذالقرار على صانعي  الضغط

   .بطريقة تشاركيةو 

 له.االستاذ والعمل على الرفع من جودة التكوين المقدم  كرامةوحماية  حفظ 

 

 : الئحة الحضور 

 البريد االلكتروني الهيئة االسم والنسب 
 igrdan.abdelleh@gmail.com فاعل جمعوي  ايغوردنعبد الله 

 nufourer@gmail.com جمعية االنطالقة  نبيل بوسدريم
 abakhanmed@gmail.com فاعل حقوقي  ابخان محمد

 i.sbihi@espaceassociatif.com الفضاء الجمعوي  عصام الصبيحي
 Fazaze75@gmail.com رئيس جمعية االنطالقة اولعيد وعلى
 Aaloinem64@gmail.com جمعية الكرامة  محمد علوان
 Oualla13@yahoo.fr ازيالل  الحسين وعال
 nabilkarroum@gmail.com الفضاء الجمعوي  نبيل كروم

 -----  حسن تهبيت
 msliksiham@gmail.com فاعلة جمعوية  سهام مسلك
 ------ جمعية االنطالقة  احمد بلغزال

 ------  ابراهيم اورحو
 Plangh.nt78@yahoo.fr االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  نور الدين الغالمي

 Medmahi50@gmail.com استاذ محمد الماحي
 ------ فاعل جمعوي  سليم النهري
 ----- فاعلة جمعوية  وصال بندار
 houdaatbir@gmail.com جمعية االنطالقة  هدى اتبير

 Zawi1969@gmail.com  مصطفى العزاوي
 ---- جمعية االنطالقة  زكرياء ازريبة
 ---- استاذ الحسن ايهيشر
 ---- استاذ رضوان كسوة
 --- استاذ حسام حلوي

 Saadaoui2007@gmail.com استاذ حميد السعداوي
 Ouafoun12@yahoo.fr جمعية االنطالقة  جواد اوفون

 ----- دار التقافة افورار  زكرياء زعيمة
 منظمة الكشفية المحمدية المغربية  عتمان مودني

 محلية االطلس المتوسط 
Osmon.ldss@gmail.com 

 ----- دار التقافة افورار  صباح اغريب
 Saidmahir00@gmail.com  سعيد ماهر

 ----  عبد الرحيم المشكوري
 -----  كوتر حديدجي

 Abouaya312@gmail.com مدير مدرسة سيدي  اسماعيل عموري
 -----  حسناء عاللي
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 تحت شعار: الولوج لتعليم جيد ندوة موضوعاتية حول الهدف الرابع:

اقع واآلفاقمالل خنيفرةالتربية والتكوين بجهة بني »   «: الو

ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بمركز تقوية قدرات  0202دجنبر  02الجمعة 

 الشباب بأفورار

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج

 النشاط التوقيت

 

 التسيير

 15h30--16h00 استقبال المشاركين والمشاركات 

 16.20 – 16.00 الكلمة االفتتاحية

 

  :خنيفرةجهة بني مالل ب المداخلة االولى: العرض التربوي 

 ممثل األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة بني مالل خنيفرة

16.20 – 16.40 



   

 
 

 

 :والوطنيةالحق في التربية وفق المعايير الدولية  المداخلة الثانية:

 .جمعوي وحقوقي فاعل ابخاناألستاذ: محمد  

16.40 – 17.00 

 18.00 – 17.00 نقاش عام

 18h00--18h15  شايحفل 
 

 


