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 المحضر

 ، حمايد مايكل:  الدولي البنك مجموعة عن ممثلين بحضور طنجة في يةشاورحصة ت عقدتلقد 

 لمغربالتنمية البشرية با منسق براهام، كمالو ، لمغرببا عن العمليات الرئيسي مسؤولال

 الخارجية،المكلفة بالعالقات  علوي، ابتسامو ، ون التربيةؤش  في  الرئيسيالعربي و الخبير 

 مستشارة. بنسعيد، مها و العمليات، مسؤول ، عبد الدايم بشيرو

 .الملحق لىع يرجى اإلطالع االجتماع، حضروا الذين والمنظمات األفراد قائمة على للحصول

 وفق المداخالت هذه عيجمتم ت وقد. المشاورات هذه خالل خالتادلمل اموجز هناونقدم 

 و راءتعكس اآل كما. المشاركين جميعل اآلراء في اتوافق بالضرورة تعكس وال الموضوعات،

 في االعتبار بعين أخذها سيتم و المشاورات، هذه في المشاركين آراءالواردة هنا  توصياتال

 . وأولويتها ألهميتها وفقا اإلستراتيجية الشراكة استراتيجية صياغة

 :عامة مالحظات

التخرج وهم ب للطالب سمحي ال ما الجودة و اإلدارة بسوء متعلقة صعوبات من التعليم يعاني -

 .الالزمة بالمهارات مسلحون

 التعليم من حيث إدارة في والصعوبات ي الهدر المدرسيه القطاع في الرئيسية المشاكل إحدى -

 .جغرافيالموارد البشرية و التوزيع ال

 : المشاركين توصيات و أسئلة

 التعليم -0

 ةماوالحك العام اإلطار

 الجغرافي التوزيع و التعليم نوعية خصي ما سيما ال متعددة، تحديات قطاع التعليم يواجه -

 . والتربوية اإلنسانية للخدمات

 الحكومات تغيرها التي البرامج في االستمراريةغياب  و ستراتيجيةاال رؤيةال غياب هناك -

 . زمنال مرورمع  برامجال استمرارية و تنفيذ يعوق مما. السياسية واألحزاب

 الناحية من واقعي مستوى إلى النتائج هذه تكييف والناجحة  الدولية تجاربال استلهام يجب -

 .التعليم نوعية لتحسين للعرض، والمالية الفنية



 . مبكرة سن في يبدأ التعلم ألن خاص، اهتمامب األولي التعليميجب أن يحظى   -

 في ينفاعلالإن . القطاع لهذا حقيقي إصالح إلى وتوافقي قوي سياسي قرار يؤديينبغي أن  -

 اإلصالح منذ تعديلها يتم لم التي المدرسية المناهج في النظر إعادة إلى هذا القطاع يدعون

 التنمية مثل هامة جوانبالجديد  اإلصالح ضمن االعتبار عينفي  تؤخذ أن ينبغيو. األخير

 نهج خالل من قويةال اآلباء مشاركة و الدولية الممارسات أفضل فيتكيو للطفل، الشخصية

 .تشاركي

 و األمازيغية و والفرنسية العربية) سارهم المدرسيم في متعددة لغات تعلم على الطالب يقبل  -

 في النظر إعادة ينبغي. يجيدون أيا منهاال المطاف نهاية في همولكن ،(اإلنجليزية اللغة خرامؤ

 .العمل سوق في االندماج حيث من حقيقية مشكلة إذ أنها تطرح ،ةالحالي المقاربة

معمق  بحث و تحليل خالل من الوطني بالتعليم المتعلقة القصور أوجه مدى قياس الصعب من  -

 .ةينمح و موثوقة بيانات قواعد وجود عدم بسبب عام بشكل القطاع في

 االعتبار بعين تأخذ هيكلة إعادة و اتخاذ تدابير معمقة يستوجب الوطنية التربيةإن قطاع   -

القروية  و تعاني المناطق. يةقروال المناطق و الحضرية المناطق بين الفوارق و خصوصياتال

 .هال المخصصة والموارد الوسائل قلة من

 التحتية بنيةال

 فإن ذلك، إلى باإلضافة. واإلدارة الجغرافي التوزيع حيث منضعيفة  التحتية البنية ظلت

 . الخوض في األعمال التطبيقية للطالبليتسنى  ميةالعل مختبراتبال مجهزة غير المدارس

 .النائية المناطق في وصاخصعرضة لإلتالف  ةيالمدرس افقكما تبقى المر

 الهدر المدرسي  -4

 للجميع المدرسة تشجيع

 . يمدرسال النجاح في مهم عاملالتالميذ  وأمهات آباء و التدريس هيئة نخراطا إن -

 أو والنفسية األسرية المشاكل عن المزيد لمعرفة المدارس داخل ستماعاال هياكل يتعين إحداث -

 .التعليم ننقطاع عاال عدم على ومساعدتهم ألطفالل االجتماعية

 اكتسابو اتهموذ إثبات و أنفسهم، عن التعبير من الطالب منعاألقسام يفي  إن االكتظاظ -

 . الهدر عامل األحيان من كثير في االكتظاظ أيضا يمثل بل. المهارات

 اآلباء بين اتصال أو لتواص أي دون يحول بيروقراطي نظام لىيستند إ التعليمإن   -

 .للطفل المدرسية الحياة في األمور أولياء إشراك يضعف مما ين،درسوالم

 المدرسين تقض من حافزية عناصر هي به ةلتصقالم السلبية الصورة و التدريس ظروفإن  -

 . درسيمال الفشل إلى يؤدي التدريس هيئة أعضاء التزام وعدم غياب إن. الطالب و



 من االنتقال مرحلة في وخاصة ، المناطق القروية في سيما ال إن الهدر المدرسي مرتفع  -

من  و، ه الظاهرةذمن ه المستوى هذا في خاصة الفتياتتعاني  و. الثانوية إلى االبتدائية المرحلة

 .المناطق القروية في الفتيات لتعليم األسرلفائدة  توعية تحسيس و حملة إجراء ثم وجب

 اآلباء توعية تحسيس و الدولة وعلى. ألطفالهمالمدرسة بالنسبة  إلزامية الناس بعضيرى  ال  -

 .على مستوى األحياء و الدوائر ألطفال،و متابعة تمدرس ا ورصد

 فقالتطلع إلى األ من منعهمت الذين يشعرون أنها لطالبإن المدرسة لم تعد تمثل حلما بالنسبة ل  -

 نتائج لتحقيق يجب لمكانة المتعلم و تطوره أن يحظيا ياألولوية. التحليلية مهاراتهم وتطوير

 .المدرسي الهدر تجنب و إيجابية

 ومحاوالت ، والعنف ، المخدرات...  المغربي الشباب في صفوف بالضيق شعور هناكو  -

 .والمتابعة لرصدل نظم لوضع الحاجة كانت هنا ومن...  الخ ، االنتحار

 يتربوال هيالتوج

 نحو يتم توجيهم ما وغالبا. التربوي هيالتوج حيث من دعم أيمن  تقريبا الطالب ال يستفيد -

 داخل الراسخة التقليدية رموزال إلى ذلك يرجع و ،األدبية الشعب حساب على العلمية شعبال

 .القطاع

 على المسار كبير أثر يترتب عن ذلك ولكن الوطنية، اإلحصاءات إرضاء اتالتوجيه حاولت  -

 .للطالب تربويال

مسارات جامعية  لبدء يدفعهم مام ،معينة تخصصات و شعب نحو الطلبة من٪  75يتم توجيه  -

 . شغلال فرص توفر لهم ال

 التدريس هيئة أعضاء كوينت

 و من ثم وجب على. الكافي التدريب على نوالمدرسال يتوفر  ،األقسام المندمجة بخصوص -

 .للنهوض بكفاءاتهم المستمر ة في إطار التكوينتربوي يةتدريب دورات واتابعي نأ المدرسين

 المانحة الجهات و المدني والمجتمعدور النسيج الجمعوي 

 تشجيعأن تقوم ب ،لوجالو و الجودة على عملال إلى باإلضافةالمانحة  الجهات على يجب -

 ترك إلى الفتيات، وخاصة ،اأطفاله تدفع قد التي العائالت مع للعمل والسلطات الحكومة

 .المدرسي النظام

المدني.  والمجتمع األمور أولياء مع عملتو مفتوحة المدرسةتكون  أن  الضروري من -

 رالقرا صنع عملية في انخراطا أكثر اآلباء جمعيات تكون أن ينبغي ذلك، إلى باإلضافة



 من سيما ال رائع، بعمل تقام و جدا نشطة القطاع في العاملة الحكومية غير المنظماتإن   -

 لضمان لهم بالنسبة ضروري المالي الدعم فإن ذلك، ومع. يووعتال و يتربوال الدعم حيث

 .هملمبادرات كبرأ تأثير

 الملحقات

 : المشاركين قائمة

  ،التدبير و االقتصادية العلوم ةأستاذ ، محزوم زهرة  -

 الشعبي البنك مؤسسةل اآلباء جمعية -

 طنجة - الشعبي البنك مؤسسة -وحدة التعليم  - مدير العامال زكريا، أيوب أبو -

 بناءأ و بنات جمعية ،ماجستيرال في طالب ،أياسين علي -

 CIDEAL لمؤسسة عامال المدير مورينو، وسسج -

 CIDEAL مؤسسة - مكلف بمشروع ، سالمو محمد -

 لصواالت و الحوار جمعية - تخطيطمكلف بال ،قاسيمي محمد -

 زينب جمعية ةعضو قدور، أيت نعيمة -

 األولي لتعليمل المغربية الهيئة رئيس أحمد، احمودو -

 الشفاء جسور لجمعية العام األمين ،اليماني نبيل -

 الكبرى طنجة – جمعياتتكتل ال  -برنامج منسق مايز، عدنان -

  التراث على المحافظة و التنميةأنجرا من أجل  جمعية رئيس المتني، اإلله عبد -

 سندي  مؤسسة مدير عمارة، أيت عفاف -

 سندي  مؤسسة ، المسؤول البيداغوجي الريمي، هللا عبد -

 الثاني الحسن لمدرسة اآلباء لجمعية العام األمين ،التيجانيعبد التاصر 

 من أجل التعليم ةالمبادر  جمعية رئيس ،السمار  إبراهيم -

 AESVT عضو طاهري، أحمد -

 المغرب إنجاز مؤسسة رئيس ندلسي،األ عباد  -

 المغرب إنجاز ، لعملياتمدير ا الجليل، عبدبن  ناصر -



 AESVT ،برزم أستاذ ،األجوري بالل -

 لتعليمل زاكورة لمؤسسة التنفيذي مديرال القادري، يتاغ  -

 رضا ةمابتسا جمعية ةرئيس ي،لعراقا بوزيدي مريم -

 وا من الحضور اآلتية اسماؤهم:مكنتي مل ولكن ، المشاورات هذه إلى دعيكما 

 OFPPT ، من أجل  شموع  جمعية - طنجة قسم. الشبابمشاريع  جمعية - للتربية الوفاء جمعية

 جمعية - يرسالمد الهدر ضد ةواكبمالو دعمال جمعية و -انطالقةجمعية  – والتنمية التعليم

 جمعية -والشباب األطفال حلم جمعية - العربكشافة  جمعية  -إقرأ جمعية - للطفولة الواحة

 لجمعيات الوطني االتحاد - أطفال - سعيدةال ساعةال - األولي لتعليمل المغربية الجمعية -لنبادر

 . اآلباء


