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سلعالمي حول فعالية وتطوير المداراختتام اشغال المؤتمر ا لحففي 

التربية  دور بالدنا في مد الجسور شمال جنوب وجنوب جنوب في مياديننجاح المؤتمر وعلى التأكيد على 

والتكوين والبحث العلمي

س السيد سعيد امزازي، وزير التربية ترأ

العالي الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

 2020يناير،  10والبحث العلمي، يوم 

حفل اختتام أشغال المؤتمر العالمي 

حول فعالية وتطوير المدارس الذي 

يناير إلى  6احتضنته مدينة مراكش من 

 العاشر منه.

وفي كلمة له، عبر السيد العربي عماد، 

رئيس المركز المغربي للتربية المدنية، 

 عن، 2020ورئيس الكونغرس العالمي 

تشكراته لوزارة التربية الوطنية على 

 دعمها من أجل إنجاح المؤتمر العالمي من 

أجل فعالية وتطوير المدارس، الذي يعتبر 

 مرجعا دوليا في تناول قضايا التربية 

والتكوين. واعتبر أن تنظيم هذه الدورة 

ألول مرة في بلد عربي وإفريقي يعد 

إنجازا كبيرا لبلدنا، التي تتوفر على 

رادة والكفاءات العالية لتنظيم تظاهرات اإل

من هذا الحجم واالهمية. كما شكر السيد 

العربي عماد جميع المساهمين والشركاء 

 والداعمين لهذا المؤتمر داعيا الجميع إلى 

المساهمة في خلق آليات للتتبع ومواكبة 

 خالصات ونتائج المؤتمر.

رئيس  ،عبر السيد محمد مسكيكما 

، عن سعادته 2020الكونغرس العالمي 

للمؤتمر  33أشغال الدورة لنجاح 

 العالمي

من أجل فعاليات وتطوير المدارس، 

وانعكاسه اإليجابي على دور بالدنا في 

مد الجسور والتعاون شمال جنوب 

وجنوب جنوب في ميادين التربية 

 والتكوين والبحث العلمي.

 Kimالسيدة  تمنتمن جهتها 

Schildkamp، ي رئيسة الكونغرس العالم

عقاد نالالرتقاء بالمؤسسات التربوية، 

ببالدنا، منوهة الدورة الثالثة والثالثين 
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بجهود جميع المساهمين والداعمين إلنجاح 

وتمنت السيدة كيم، أن تستمر  المؤتمر.

عالقات التعاون بين المغرب والكونغرس 

مستقبال من أجل مواجهة العالمي 

 تربية والتكوين. معضالت ال

بتنظيم حفل موسيقي حفل االختتام،  تميزو

وعرض فيلم حول أقوى لحظات المؤتمر 

وتقديم هدايا رمزية للجن التنظيمية، كما 

للوفد  34تم تسليم مشعل الدورة 

 النيوزيالندي.

وفي نهاية اشغال الدورة الثالثة والثالثين 

للمؤتمر العالمي من أجل فعالية وتطوير 

، تليت برقية والء وإخالص باسم المدارس

جاللة صاحب الالمشاركين مرفوعة إلى 

 الملك محمد السادس نصره هللا.

عالمي المؤتمر الانتظمت أشغال  ،ولإلشارة

الذي حول فعالية وتطوير المدارس، 

مشاركة  1000شارك فيه حوالي 

ومشارك من أكاديميين وباحثين في 

الشأن التربوي وممثلي المؤسسات 

الحكومية وغير الحكومية المهتمة 

، على مدى أربع أيام ويبمجال الترب

إطار عروض ومحاضرات  في

وورشات عمل وموائد مستديرة، 

منها دور عدة محاور  تناولت

م المدرسة في تمكين الشباب وتأهيله

للمشاركة في التنمية االجتماعية 

واالقتصادية وتحسين الجودة بالمدارس 

واستعمال الخبرة الوظيفية، واالرتقاء 

بالممارسة التعليمية و أدوار صانعي 

القرار والباحثين والممارسين في تحقيق 

التغيير المدرسي، واالرتقاء بتدريس 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والتوجيه المدرسي والقيادة ، والرياضيات

التربوية وتحسين التعلمات للفئات المهمشة 

والتعليم الدامج لألطفال المهاجرين 

والالجئين، فضال عن محور "تقوية 

الحكامة بالمؤسسات التعليمية عبر إرساء 

  .مشروع المؤسسة

فرصة للمشاركين لالطالع  وشكل المؤتمر

األوراش ذات األولوية  واإللمام ببعض

للمنظومة التربوية المغربية، حيث تم 

تنظيم دورة دراسية خاصة بالمغرب، تم 

فيها تسليط الضوء على استراتيجية بالدنا 

وأولوياتها في تحسين جودة المؤسسات 

التعليمية وإثراء النقاش حولها، وبناء 

 70جسور الشراكة مع ممثلي أكثر من 

 -ب وجنوبجنو -دولة من دول شمال

 جنوب. 
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تقديم االستراتيجية العروض وهمت 

الوطنية للتعليم األولي التي شرعت 

الوزارة في تفعيلها، وكذا اإلنجازات التي 

تحققت في ظل تفعيل الرؤية االستراتيجية 

، أهمها تنزيل 2030-2015لإلصالح 

برنامج التربية الدامجة لألطفال في 

وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، 

رصة الثانية، وكذا استعراض ومدرسة الف

جهود المغرب في مجال تمكين الشباب 

من االندماج االقتصادي واالجتماعين 

بطريقة تقر بالتحديات المطروحة وتبرهن 

بوجود مبادرات للتغيير عبر تجارب 

وشهادات التالميذ والطالب والمدرسين 

في جميع جهات المملكة المغربية، وكذا 

يير عن قرب من خالل مالمسة هذا التغ

من خالل تنظيم زيارات ميدانية، شملت 

مؤسسة للتعليم األولي واالبتدائي  23

 4والثانوي اإلعدادي والتأهيلي، و

المهني و المدرسة العليا مراكز للتكوين 

 .ةلألساتذ

نجح هذا المؤتمر العالمي في تحقيق و

طموحه وغاياته، إذ شكل فضاء خصبا 

ناجحة للمشاركين لتقاسم الممارسات ال

لبلدانهم في مجاالت التربية والتكوين 

والبحث العلمي، وتعميق النقاش المثمر 

والتفكير واالقتراح وتبادل الرأي البناء 

حول السبل الكفيلة باعتماد مقاربات ناجعة 

 .لالرتقاء بفعالية المدرسة وتطوير أدائها

وخلصوا إلى التزامهم بتعزيز عالقات 

جنوب  -شمال التعاون والتقارب بين دول 

جنوب، في القضايا التربية  -وجنوب 

والتكوين ذات االهتمام المشترك، و توثيق 

أواصرها في أفق بناء شراكات طموحة 

تدعم إصالح منظومة التربية والتكوين 

والبحث العلمي بالمغرب وتساهم في 

 .تحقيق أهداف األلفية للتنمية


