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 :للمؤتمر العالمي من أجل فعالية وتطوير المدارس 33جاللة الملك في رسالة سامية إلى المشاركين في النسخة 

 التعليم ركيزة أساسية لتأهيل الرأسمال البشري كي يصبح أداة قوية تساهم بفعالية في 

 خلق الثروة وفي انتاج الوعي وفي توليد الفكر الخالق والمبدع.
 

 احتضنتة امللك محمد السادس نصره هللا، تحت الرعاية السامية لصاحب الجالل

، النسخة الثالثة والثالثين 2020يناير  10إلى  6مدينة مراكش، في الفترة املمتدة من 

للمؤتمر العاملي من أجل فعالية وتطوير املدارس، في 

إطار الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي 

لتعليم العالي والبحث العلمي، واملركز املغربي للتربية وا

من  املدنية، وبتنسيق مع منظمة الكونغرس العاملي

 .أجل فعالية وتطوير املدارس

وتميزت الجلسة االفتتاحية بالرسالة امللكية السامية 

املوجهة إلى املشاركين في هذا امللتقى الدولي، والتي تالها 

 نالتربية الوطنية والتكوي ، وزيرأمزازي سعيد السيد 

حيث أكد جاللته املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

ض بالتعليم العناية الخاصة التي يوليها للنهو على 

رافعة لتحقيق التنمية املستدامة، في مختلف امليادين االجتماعية واالقتصادية تباره باع

ة قوية االرأسمال البشري كي يصبح أدوالثقافية والبيئية، فهو الركيزة األساسية لتأهيل 

 تساهم بفعالية في خلق الثروة وفي انتاج الوعي وفي توليد الفكر الخالق واملبدع.

حقوقه،  على ممارسة رهان يتعلق بتكوين املواطن الحريصأن ال ،وأضاف جاللته

وباإلنسانية املوحدة،  بالقيم الكونية املشتركة املتشبع ،واملخلص في أداء واجباته

املتمسك بهويته الغنية بتعدد روافدها، وبمبادئ 

التعايش مع اآلخر، واملتحصن من نزوعات التطرف 

 والغلو واالنغالق.

وأشار جاللته إلى أن الفعالية التي ننشدها ملدرستنا، 

ينبغي أن تقاس، بشكل جوهري بمدى استجابتها 

اب، باعتبارهم للحاجيات واالنشغاالت األساسية للشب

جاللة يضيف  ،القوة املحركة للمجتمعات. وهذا األمر

من املعارف والكفايات  يتم من خالل تمكينهم امللك،

واملهارات والقيم واللغات والثقافات، التي تنمي وتفتح 

شخصيتهم، وتعزز استقالليتهم، وتساعدهم على ابراز 

واملنهي، الذي طاملا اعتبرناه مؤهالتهم وتحقق ذواتهم، وترفع من فرص إدماجهم االجتماعي 

 حقا للمواطنات واملواطنين، وليس امتيازا لهم. 
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أن فعالية املدرسة تقاس من جهة أخرى، بمدى في هذا السياق، على وشدد جاللة امللك 

قدرتها على ضمان التربية والرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة، وإدماج كافة األطفال، 

مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة  ها، انطالقا منبمختلف شرائحهم وفئاتهم في فضائ

، وخاصة في املجال القروي واملناطق ذات الخصاص، ولفائدة ةاالجتماعية واملجالي

طفال في وضعية هشة أو الذين هم في وضعيات األ و  ،ريافلقرى واأل وا الفتاة بالبوادي

خاصة. فضال عن أبناء املهاجرين والالجئين 

 الذين لهم الحق في تعليم يلبي متطلباتهم

ندماج، املرتبطة بالتنشئة واال  األساسية،

دانهم سواء في البلدان املضيفة أو في بل

 صلية.األ 

وأبرز جاللة امللك في رسالته السامية، أن 

في بالدنا انخرطت خالل السنوات األخيرة 

من صالح عميق وشامل للمدرسة املغربية، إ

خالل الحرص على تحديد توجهاته العامة، 

ية، غايته االنتقال إلى نظام وأولوياته الرئيس

، تربوي جديد، يقوم على تفاعل املتعلمين

وتنمية قدراتهم الذاتية، وصقل حسهم 

النقدي، وإتاحة الفرصة أمامهم لإلبداع 

ومن أجل التفعيل العملي والجيد لهذا املشروع التربوي،  واالبتكار، وترسيخ القيم لديهم.

ئ املوجهة، في قانون إطار متكامل اده املبيضيف جاللته، عمل املغرب على تكريس هذ

 الوجهات واملراحل ملنظومة التربية والبحث العلمي.

 امللتقى العاملي على أرض اململكة من جهة أخرى عبر جاللته عن بالغ سروره بانعقاد هذا

مر في ن اقتصر األ أاته، بعد إحدى دور  املغربية، كأول بلد افريقي وعربي يستضيف

تكرس املصداقية يضيف جاللته،  ،دول أوربا وأمريكا وآسيا، وهي مبادرةالسابق على 

التي يحظى بها املغرب لدى مختلف الهيئات واملنظمات واملؤسسات الدولية، والبلدان 

 الشقيقة والصديقة والشريكة.

أشغاله  رتشكل أشغال املؤتمر العاملي من أجل فعالية وتطوير املدارس، الذي حضو  

والباحثين  فرصة للخبراءدولة،  70، ينتمون ألزيد من مشاركو  مشاركة 1000حوالي 

مرتبطة واملمارسين املختصين في املجال التربوي من القارات الخمس للتداول في مواضيع 

بواقع املنظومة التربوية وآفاقها وسبل 

 االرتقاء بها.

 :حول املؤتمر  هذا  واضيعم تمحور وت

في تمكين الشباب دور املدرسة  

وتأهيلهم للمشاركة في التنمية 

 ؛االجتماعية واالقتصادية

ملدارس تحسين الجودة با 

  ؛واستعمال الخبرة الوظيفية

 ؛االرتقاء باملمارسة التعليمية 

أدوار صانعي القرار والباحثين  

واملمارسين في تحقيق التغيير 

 ؛املدرس ي

االرتقاء بتدريس العلوم  

 ؛(STEM) والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

 ؛التوجيه املدرس ي والقيادة التربوية وتحسين التعلمات للفئات املهمشة 

 ؛مج لألطفال املهاجرين والالجئينالتعليم الدا 

  .ةتقوية الحكامة باملؤسسات التعليمية عبر إرساء مشروع املؤسس 

من خبراء من جنسيات مختلفة النتقاء املدخالت املشاركة في هذا وتشكلت لجنة محكمة  

 الشبكات التالية:املؤتمر، ويمثل هؤالء الخبراء 
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 ؛شبكة استعمال املعطيات 

 ؛ة التربية والتعليم االوليشبك 

 ؛شبكة القيادة التربوية 

  بحث طرائق شبكةMORE ؛وتحسين التربية( )فعالية 

 ؛شبكات التعليم املنهي 

 .شبكة صانعي القرارات السياسية واملمارسين 

وباإلضافة إلى العروض التي ساهم بها الخبراء والباحثون في مجال التربية، نظمت حلقات 

وذلك من  ،، وورشات عمل حول مواضيع متنوعة ومختلفةMASTER CLASSدراسية 

 كوين.أجل تنمية قدرات وكفاءات املشاركين في التعامل مع قضايا التربية والت

ولوية للتعرف على بعض األوراش ذات األ ملشاركين اأمام  هذه الحلقات فرصةت انكو 

دورة خاصة بوزارة التربية الوطنية والتكوين تنظيم للمنظومة التربوية املغربية، حيث تم 

ها في لتسليط الضوء على استراتيجية بالدنا وأولويات ،املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

 :حول  مجموعة من العروض تابع املشاركون ، هذا السياقوفي  .مجال التربية والتكوين

 "السيد عبد املومن طالب مدير  قدمها ،"االستراتيجية الوطنية للتعليم األولي

 كاديمية جهة الدار البيضاء سطات؛أ

 "اإلنجازات والتحديات املتعلقة بالتمدرس في الوسط القروي واملناطق الهشة"، 

 مدير أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة؛ ،من تقديم السيد مصطفى السليفاني

 "مدير  ،من تقديم السيد محسن الزواق ،"ستراتيجية تنزيل التربية الدامجةا

 أكاديمية جهة فاس مكناس؛

 "قدمه السيد مدير املعهد  ،"تمكين الشباب والتكامل االقتصادي االجتماعي

 املتخصص في مهن الطيران بالنواصر؛

 " مدير  ،، قدمه السيد موالي احمد الكريمي"رصة الثانيةبرنامج مدرسة الف

 .أكاديمية جهة مراكش آسفي

أطرها خبراء  لقاءات تكوينية تم تنظيم ،اق ذاتهيوفي الس انطالق هذا املؤتمروقبل 

والتربية على  ،وليواملختصين في مجاالت التعليم األ  لفائدة املدرسين واملديرين دوليون 

 2وتكوين املدرسين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مدى يومي  ،القيم

 ، بمركز التكوينات وامللتقيات الوطنية بالرباط.2020يناير  3و

مؤسسة  23شملت املي نظمت للمشاركين زيارات ميدانية وعلى هامش أشغال املؤتمر الع

التأهيلي، عدادي، الثانوي اإل الثانوي ، التعليم االبتدائي، التعليم وليـأتعليمية: التعليم ال

 املدرسة العليا لألساتذة.و إلى أربع مؤسسات التكوين املنهي  باإلضافة

ويعتبر املؤتمر العاملي من أجل فعالية وتطوير املدارس، الذي ينعقد ببالدنا، كأول بلد 

افريقي وعربي يحتضن هذا املؤتمر، أحد أرقى امللتقيات الخاصة بالتربية والتكوين على 

باحثين ا بالنسبة لصناع القرار والساسياملي، وهو ما يجعله مرجعا مهما وأاملستوى الع

كما أن احتضان بالدنا لهذه النسخة يشكل بالنسبة ألعضاء  .واملمارسين للشأن التربوي 

 املؤتمر العاملي، صفحة جديدة في تاريخ العالقات التربوية بين دول الشمال والجنوب.

 التربية وزيراملؤتمر حضرها كل من إلى أن الجلسة االفتتاحية لهذا  اإلشارةوتجدر 

باتريك موجيما داودة، والسيد السيد  الكابون  لدولة املدني بالتكوين املكلف الوطنية

 لسيدةاو ، قطر لدولة العالي والتعليم التعليم وزير ،الحمادي الواحد عبد بن محمد

 ،عويشة دريسإ والسيد ،واإلسكان والتعمير الوطني عداد الترابإ وزيرة، بوشارب نزهة

 جهة والي من كل جانب الى ،العلمي والبحث العالي بالتعليم املكلف املنتدب الوزير

   .الجهة رئيس والسيد سفيأ مراكش

 

 


