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  التربيةالتربية  تمويلتمويل  حولحول  الدوليةالدولية  لندوةلندوةاا

  ""للتربيةللتربية  ومستدامومستدام  مبتكرمبتكر  تمويليتمويلي  نظامنظام  أجلأجل  منمن"": : شعارشعار  تحتتحت
  

 الدولية الندوة أشغال 7107 دجنبر 7 الخميس يوم اختتمت    

 ثالثة مدى على الرباط بمدينة انعقدت التي" التربية تمويل" حول

 ومستدام مبتكر تمويلي نظام أجل من: »شعار تحت أيام،

 لدول التربية وزراء مؤتمر من كل طرف من والمنظمة ،"للتربية

 التربية ووزارة ،(CONFEMEN) الفرنكفونية وحكومات

 العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية

 .الوطنية التربية قطاع-بالمغرب

 وزير األعرج محمد السيد بإلقاء االفتتاحية الجلسة تميزت وقد

 العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين لوطنيةا التربية

 يحظى التي البالغة األهمية على فيها أكد افتتاحية لكلمة بالنيابة،

 حرص يترجمه الذي الشيء بالدنا، في التربوي الشأن بها

 على وكذا المنظمة، هذه اتجاه التزاماته تنفيذ على المغرب

 تطبع التي العميقة الثقة يؤكد مما الندوة، هذه أشغال احتضان

  .الفرنكوفونية بالدول المغرب عالقات

 الندوة هذه تنظيم كون عن كلمته، في الوزير السيد أعرب كما    

 المالئمة الشروط خلق على الممثلة للدول الشديد الحرص يظهر

 بتوظيف المتعلقة الممارسات تحسين وكذا األطفال، لتمدرس

 ،التربية لمجال المخصصة انياتالميز تدبير وعقلنة الموارد

 إلى مشيرا

 والنظم الشباب تواجه التي واألخطار التحديات من العديد

 هي الجيدة التربية بكون الراسخة قناعته على ليؤكد، التربوية

 األمثل والسبيل المتطرفة، الخطابات ضد للشباب المانع الحصن

 معه يلزم لذيا األمر االندماج، على القادرين الغد مواطني إلعداد

 .التمويل نموذج في وكذا المقدم التربوي النموذج في التفكير

 لمؤتمر العام األمين جاك، بوريمة كي السيد ألقى ذلك، بعد

 من ركز تقديمية كلمة الفرنكفونية، وحكومات لدول التربية وزراء

 معتبرا النامية، الدول في التربية أوضاع تشخيص على خاللها

 عوامل من وعامال المستدامة، التنمية أهداف من هدفا التمدرس

 نقص أن مضيفا الفقر، على القضاء وكذا االجتماعي الترقي

 التربية برنامج أهداف بلوغ تعطيل في ساهم المالئمة التمويالت

  .الدول من عدد في للجميع

 
 

 أوبامي، انجيل باتريسيا نادين السيدة عبرت جانبها، من

 وحكومات لدول التربية وزراء لمؤتمر الحالية الرئيسة

 الوطنية التربية وزيرة ،(CONFEMEN) الفرنكفونية

 التزمت التي المغربية للمملكة امتنانها عميق عن بالغابون،

 وحسن االستقبال حفاوة شاكرة الدولية، الندوة هذه باستضافة

 باعتبارها الندوة هذه تنظيم أهمية إلى أشارت كما. الضيافة

 االستراتيجيات وتقاسم التربية تمويل شكاليةإ لتدارس مناسبة

  .ةاألكثر نجاع واألدوات

 والكفيلة المالئمة السبل رسم في الندوة هذه أهداف وتتلخص     

 فعالية وتقييم تحليل وكذا التربية، تمويل أدوات وتطوير بتعزيز

 خالل من الفرنكفونية، الدول في خاصة التربية نفقات ونجاعة

 على وكذا الوطنية والسياقات الخصوصيات لىع التركيز

 .آفاقه واستشراف التمويل هذا تعتري التي اإلكراهات

 حضور عرفت التي الندوة، هذه من األول اليوم تميز وقد

 و وبوركينافاسو البنين بينها من دول، لعدة التربية وزراء

 الكونغو وجمهورية الوسطى افريقيا و الكونغو و بوروندي

 الدول من بعدد التربية وزارات ممثلي وكذا طية،الديموقرا

 القطاع عن وممثلين والماليين التقنيين والشركاء الفرنكفونية،

 خبراء عن فضال الدولية، والمنظمات المدني والمجتمع الخاص

 والمالية االقتصاد وزارة عن ممثلين جانب إلى ووطنيين، دوليين

 التمويل ورهانات يةإشكال لتدارس عامة جلسة بتنظيم بالمغرب،

 التنمية أهداف من الرابع الهدف تفعيل إطار في للتربية المستدام

 مسألة حول فيهما النقاش انصب عمل مجموعتي وكذا المستدامة،

 واالكراهات للتربية، المخصصة الداخلية الموارد من الرفع

  .المبتكر والتمويل الخارجية الموارد جانب إلى والدعامات
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 خصصت عمل مجموعات تنظيم عرف فقد الثاني اليوم أما

 الموارد والجودة، اإلنصاف التمويل،: التالية المواضيع لتدارس

 والتمويالت الخارجية الموارد المجددة، واألدوات الداخلية

 ونجاعة المستهدف التمويل موضوع عن فضال المجددة،

 تمامإل الثالث اليوم خصص فيما. للتربية المخصصة الميزانيات

 صياغة على االنكباب وكذا العمل مجموعات أشغال وتجميع

 .الندوة قبل من المعتمدة التوصيات

 

 
 

 من الدولية، الندوة هذه ختام في المشاركون دعا وقد هذا،

 :يلي ما إلى التربية وزراء مؤتمر بلدان ،"الرباط نداء" خالل

 تمويالت ضمان أجل من العمومية الموارد من الرفع .0

 أهداف من الرابع الهدف تحقيق أفق في التربية لقطاع افيةإض

 والحد الضريبي الوعاء توسيع خالل من وذلك المستدامة، التنمية

 الى إضافة الضريبية، النفقات وكذا الضريبي والغش التهرب من

 لقطاع الخام الداخلي الناتج من %6 عن يقل ال ما تخصيص

 .التربية

 

 
 

 بين الموارد توزيع بخصوص شاورللت وطنية إطارات تفعيل. 7

 مع بانسجام للتمويل أمثل استهداف أجل من التعليم أسالك مختلف

 .األسالك هذه من سلك كل بها يحظى التي األهمية

 تكوين على والتركيز الميزانية تنفيذ مساطر تبسيط .3

 تعميق مهمة إليها توكل خبراء هيئة إنشاء وكذا والمدبرين، األطر

 خالل اقتراحها تم التي المبتكرة التمويل آليات بخصوص البحث

 .الرباط ندوة

 المتاحة الموارد تعبئة على الترابية الجماعات تحفيز .4

 ومنظمات األسر إدماج وكذا والدولي، المحلي المستوى على

 من المزيد ضمان بهدف المدرسة تدبير في المدني المجتمع

 .والفعالية الشفافية

 االجتماعية المسؤولية مفهوم حول صالخا القطاع تعبئة .5

 .التربية مجال في االجتماعي االستثمار تعزيز خالل من للمقاولة

 نتائج تحقيق خالل من التربوية األنظمة فعالية تحسين .6

 الحد وكذا إشارتها، رهن الموضوعة الموارد على باالعتماد أفضل

 ظيفوالتو العمومية، النفقات مسار طول على الموارد هدر من

 والبنايات الكتب كلفة وتخفيض البشرية، للموارد األمثل

  .المدرسية

 من للتنمية الموجهة المساعدات تعبئة مستوى تحسين .7

 التقنيين للشركاء المقدمة المشاريع وثائق جودة تحسين خالل

 .الشراكات مساطر تبسيط وكذا والماليين،

 

 النتائج ربط دفبه النتائج على المرتكز التدبير تعميم .8

 بالمحاسبة المسؤولية ربط وضمان المخصصة، بالموارد التربوية

 لصالح الجهود من المزيد بذل على الضرائب دافعي لتحفيز

 .التربية

 
  

 السيد أعرب الدولية، الندوة هذه ألشغال الختامية كلمته وفي

 والتكوين الوطنية التربية لوزارة العام الكاتب بلقاسمي يوسف

 التربية قطاع- بالمغرب العلمي والبحث العالي والتعليم هنيالم

 والخبرات، التجارب وتقاسم الجادة للنقاشات تثمينه عن-الوطنية

 مبتكرة حلول إيجاد في وساهمت الندوة أشغال أغنت والتي

 . التربوية األنظمة تواجه التي للتحديات تستجيب وعملية

 

 الموارد تعبئة أن على وزارةلل العام الكاتب السيد أكد كما

 لتوفير أساسية وسيلة تعتبر بل ذاتها، حد في هدفا ليست المالية

 دون التمويل توفير يجعل الذي األمر. للجميع جيد تربوي عرض

 للتعليم الجميع ولوج يضمن وناجع جيد بتدبير يحظى لم إذا جدوى

  .الجودة لمعايير وفقا

  

 

 

 


