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  اليونيسيفاليونيسيف  منظمةمنظمة  معمع  التعاونالتعاون  لبرنامجلبرنامج  السنويالسنوي  التقييمالتقييم

  التربويةالتربوية  المنظومةالمنظومة  خدمةخدمة  فيفيمع المنظمة مع المنظمة   التعاونالتعاون  لمجاالتلمجاالت  المستقبليةالمستقبلية  اآلفاقاآلفاق  واستشرافواستشراف  التربيةالتربية  برنامجبرنامج  لتقييملتقييم  متجددةمتجددة  آليةآلية

  

 دجنبر 21و 21 ،21 أيام الرباط بمدينة انعقد

 السنوي للتقييم المخصص السنوي االجتماع 1122
 تفعيال اليونيسيف منظمة مع" التربية" التعاون لبرنامج

 .1122-1122 السنوية العمل طةخل

 التازي مالك السيد أكد االفتتاحية، الجلسة خالل 
 بالتعليم واالرتقاء التعاون بمديرية المساعد المدير

 التعاون أهمية على الخصوصي،المدرسي 
 كوينوالت الوطنية التربية وزارة بين االستراتيجي

 ومنظمة العلمي والبحث العالي والتعليم المهني
 هذه فتئت ما الذي القوي بالدعم منوها اليونيسف،

 التربوية، المنظومة اصالح لمشاريع تقدمه المنظمة
 مما البرنامج، هذا إطار في تحقق بما بالمناسبة مذكرا
 في التربويين والحكامة المؤشرات تطوير في يساهم

 تشاركية مقاربة وفق اإلصالح، أولويات مع تناغم
 المشاريع كل بلورة في الفاعلين كل إشراك تروم

 .التعليمية بالمؤسسات وتنزيلها
 المستجدات إلى المساعد المدير السيد أشار كما

 فيما خاصة بالمغرب، التربوية المنظومة تعرفها التي
 والتكوين، للتربية اإلطار القانون بمشروع تعلق

 لتمدرساإلجتماعي ل دعماللخاص با العمل وبرنامج
 خطابي في الواردة السامية الملكية للتوجيهات تنفيذا

 وبرنامج 1122 لسنة والشعب الملك وثورة العرش
 جديدا زخما يعطي ، وهو مااألولي التعليم تعميم

 طريق خارطة ويرسم مالمح اليونيسف، مع للتعاون
 .البرنامج لهذا مستقبلية
 الممثلة Giovana Barberis السيدة نوهت وبدورها
 التعاون بمستوى بالمغرب اليونيسيف لمنظمة المقيمة

 فيما خاصة المغربية والمملكة المنظمة يجمع الذي
 جانب إلى فيه يساهم الذي التربية برنامج يخص
 العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية وزارة

 ريكةالش المدني المجتمع جمعيات العلمي، والبحث
 المقيمة الممثلة السيدة استعرضت كما. لليونيسف
 التربية برنامج فيه يأتي الذي العام السياق لليونيسف
 اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم برنامج في إطار

(UNDAF2021-2017)، المبادرة الجديدةو       " 
 المتحدة، األمم منظمة أطلقتها التي" حدود بال جيل

 أهداف تحقيق أجل من الدولية فضال عن الجهود
 سنة أفق في الرابع الهدف خاصة المستدامة التعبئة
1111. 

 

 التعاون مديرية قدمت بالمناسبة عرض وفي
 عرضا ، الخصوصيالمدرسي  بالتعليم واالرتقاء

 العمليات لمختلف السنوية الحصيلة فيه تقدم
 ،1122 لسنة السنوية العمل خطة برسم المبرمجة

 بذلك تعكس مجملها، في مشجعة النتائج جاءت حيث
 من خاصة والمتدخلين، للشركاء الكبير االنخراط

 طنجة :لجهات  والتكوين للتربية الجهوية األكاديميات
 ماسة سوس آسفي، مراكش الحسيمة، تطوان

 .الشرقوأكاديمية 
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 من مجموعة تقديم بالمناسبة تم كما
 التي الجيدة والممارسات الرائدة المبادرات

 بمشاركة البرنامج إطار في بلورتها تمت
 وإدارية، تربوية أطر من ميدانيين فاعلين
 المؤسسات وتالميذ وتلميذات وأسر

 المشاركة األكاديميات بمختلف التعليمية،
 .البرنامج في

 ورشاتبتنظيم  السنوي تقييمال وتميز
 الجماعي والتفكير للنقاش عاتيةموضو

 من البرنامج تشكل التي المحاور حول
 ومراجعة األداء، مؤشرات تقييم خالل

 يتناسب بما المسطرة واألهداف العمليات
 التربية لقطاع الحالية األولويات مع

 .الوطنية
وقد همت أشغال الورشات العمليات 

مهارات الحياتية والتوجيه، الحكامة ال: التالية
المدرسية، ترصيد التجارب والتواصل، التعليم 
األولي، التربية غير النظامية ومحاربة الهدر 

 .التربية الدامجة والهجرةوالمدرسي، 
 مع "التربية" التعاون برنامج أن إلى يشار

اإلنصاف والولوج، : التالية المجاالت يهم اليونيسف
ات، والحكامة المدرسية، باإلضافة على الجودة والتعلم

صل من امجاالت عرضانية كترصيد التجارب والتو
 .أجل التنمية

لمخطط اإلطار ل فإن البرنامج يأتي تفعيال هوعلي
، والذي UNDAF 1122-1112 لألمم المتحدة بالمغرب

يرمي إلى تطوير الجودة واالنصاف في مجاالت 
فعين، باعتماد المقاربة التربية والنهوض بفئة اليا

، واالندماج ومقاربة النوع والمحافظة على ةالحقوقي

البيئة والتدبير المرتكز حول النتائج كمحددات لبرمجة 
 .العمليات

كما عرف التقييم السنوي تقديم عروض هامة في 
مجاالت عمل منظمة اليونيسيف، وبرنامج التتبع 

، فضال عن عروض همت مول بهوالتقييم المع
والمهاجرين  لتنمية، الهجرةالتواصل من أجل ا

ومقاربات النوع في إعداد وتنزيل المشاريع 
 .المبرمجة
ذلك، تخللت هذه العروض وأعمال الورشات إلى 

ت غنية لمختلف النقاشات مستفيضة، ومداخ
المشاركات والمشاركين ممثلي المديريات المركزية 
واألكاديميات الجهوية والمديريات اإلقليمية، إضافة 

ي المشاركة، همت تمع المدنالمجإلى ممثلي جمعيات 
بالخصوص تعزيز التنسيق وااللتقائية بين المشاريع 

ز آليات التتبع والتقييم، فضال عن والعمليات، وتعزي

آفاق تطوير محاور البرنامج في أفق 
دعم مشاريع في مساهمة فاعلة له 

إصالح المنظومة التربوية التي 
  .انخرطت فيها الوزارة

لى كما أجملت المداخالت ع
ضرورة تبني مخرجات العمليات 

آلليات التي تمت بلورتها في إطار او
برنامج التعاون والتي أثبتت فاعليتها 

 .خالل عملية التجريب، وتعميميها
كل من السيد مدير هذا اللقاء حضر  

المديرة المكلفة بتدبير المناهج والسيدة 
بعض وممثلي  مجال التواصل

واألكاديميات  المديريات المركزية
ربية والتكوين المديريات الجهوية للت

وزارة  فضال عن ممثلتي ،اإلقليمية
 نالخارجية والتعاون والهيئة الوطنية للتقييم، وممثلي

جمعية : "لليونيسيف دني الشريكةجمعيات المجتمع الم
، "مؤسسة زاكورة"، "جمعية أطفال"، "إنجاز المغرب

، جمعية "المؤسسة المغربية للتعليم األولي
"  humanité et inclusion "وجمعية"أطفال

 (.إنسانية واندماج)
 


