
مراكش  

                                                                                                                                        

   

   

 

 

 

4     

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم الخمیس 

  . ، اجتماع اللجنة الجھویة الموسعة لتنسیق برنامج التعاون مع منظمة الیونیسیف

وقد جاء في الكلمة االفتتاحیة للسید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة، أن ھذا االجتماع یدخل 
في إطار تفعیل خطة العمل المشتركة بین وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني ومنظمة الیونیسیف، 

لیؤكد، . لمشاریع المفعلة بالجھةمشیدا بالعالقة المتمیزة التي تربط بین الجانبین وبالنجاح الذي عرفتھ ا
، 2015/2030بعد ذلك على أھمیة الجسور التي تربط بین برنامج العمل ومشاریع الرؤیة اإلستراتیجیة 

كما دعا إلى الحرص على االشتغال أكثر، على تدقیق الفئات المستھدفة 
صفا ھذه المحطة بالتمرین الحقیقي إلبراز النقلة النوعیة من حیث 

وختم السید المدیر، كلمتھ بالتأكید على أھمیة وصول أثر . تتبع المؤشرات ومدى تحقیق النتائج المنتظرة
مختلف التدابیر والمشاریع إلى داخل الفصول الدراسیة، معتبرا ذلك ھو التحدي األكبر أمام مختلف 

أما السید خالد الشنكیطي، المكلف بمشروع التربیة داخل منظمة الیونیسیف، فوصف ھذه االنطالقة 
بالمتمیزة، وأشار إلى أن ھذا اللقاء الجھوي التقني یروم مناقشة محاور العمل الخاصة باألكادیمیة 

زیل مشاریع الرؤیة اإلستراتیجیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، والتي تصب في اتجاه تن
كما أوضح أن برنامج الشراكة الجھوي یشتمل على مجاالت متعددة مرتبطة بالطفولة 

، 2017/2021واإلنصاف والجودة، مؤكدا أن برنامج التعاون بین األكادیمیة ومنظمة الیونیسیف برسم 
یم وإعطاء أھمیة أكثر للتواصل بنجاعة یخصص حیزا ھاما للمقاربة التشاركیة وضبط التتبع والتقی

  .وفاعلیة للوصول إلى مستوى أوسع من التعبئة مع مختلف الفعالیات التربویة والمجتمعیة
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43  ـ العدد  2017يرفبرا      نشرة إخبارية إلكترونية     
 

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم الخمیس  احتضنت             

، اجتماع اللجنة الجھویة الموسعة لتنسیق برنامج التعاون مع منظمة الیونیسیف2017فبرایر  16

وقد جاء في الكلمة االفتتاحیة للسید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة، أن ھذا االجتماع یدخل         
في إطار تفعیل خطة العمل المشتركة بین وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني ومنظمة الیونیسیف، 

مشیدا بالعالقة المتمیزة التي تربط بین الجانبین وبالنجاح الذي عرفتھ ا
بعد ذلك على أھمیة الجسور التي تربط بین برنامج العمل ومشاریع الرؤیة اإلستراتیجیة 

كما دعا إلى الحرص على االشتغال أكثر، على تدقیق الفئات المستھدفة . والتي تضمن االلتقائیة والتكامل
صفا ھذه المحطة بالتمرین الحقیقي إلبراز النقلة النوعیة من حیث واآللیات المتبعة والتدابیر المتخذة، وا

تتبع المؤشرات ومدى تحقیق النتائج المنتظرة
مختلف التدابیر والمشاریع إلى داخل الفصول الدراسیة، معتبرا ذلك ھو التحدي األكبر أمام مختلف 

  .التربویینالفاعلین 

أما السید خالد الشنكیطي، المكلف بمشروع التربیة داخل منظمة الیونیسیف، فوصف ھذه االنطالقة        
بالمتمیزة، وأشار إلى أن ھذا اللقاء الجھوي التقني یروم مناقشة محاور العمل الخاصة باألكادیمیة 

الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، والتي تصب في اتجاه تن
كما أوضح أن برنامج الشراكة الجھوي یشتمل على مجاالت متعددة مرتبطة بالطفولة . لإلصالح

واإلنصاف والجودة، مؤكدا أن برنامج التعاون بین األكادیمیة ومنظمة الیونیسیف برسم 
یخصص حیزا ھاما للمقاربة التشاركیة وضبط التتبع والتقی

وفاعلیة للوصول إلى مستوى أوسع من التعبئة مع مختلف الفعالیات التربویة والمجتمعیة
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، أشار ممثل مدیریة التعاون، إلى الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمھ 

منظمة الیونیسیف لوزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني ومواكبتھا ألوراش اإلصالح التي تقوم بھا 
ع ثم ذكر بتزامن ھذا اللقاء م. من أجل االرتقاء بالمنظومة التربویة وتفعیل المشاریع المندمجة للوزارة

، ومع انطالق الدورة الجدیدة لبرنامج التعاون بین الوزارة 2030
وأضاف السید ممثل مدیریة التعاون، أن ھذا السیاق الجدید یتطلب 

ل استثمار نتائجھا االشتغال بدقة واالستفادة من مكتسبات وتراكمات البرامج والمشاریع السابقة من خال
  . في اتجاه تحقیق النتائج المرجوة والملموسة لدى الفئات المستھدفة

وقد تزامن انعقاد ھذا اللقاء مع تواجد السید محمد عباد األندلسي، رئیس المؤسسة المغربیة للدعم 
تربوي، المتعلق المدرسي، والذي توجھ بالشكر، للسید مدیر األكادیمیة على إشراكھ في ھذا اللقاء ال

وعبر عن اعتزازه باالنخراط في بلورة . بخطة العمل الجھویة حول الشراكة بین األكادیمیة والیونیسیف
ھذه الخطة من خالل الدعم المدرسي، مؤكدا على أن التحدي كبیر واألثر واضح من خالل مؤشرات 

الرھان من خالل انخراط وختم كلمتھ بتفاؤلھ بكسب ھذا . بسیطة حول تطور نسب النجاح المدرسي
  . األكادیمیة والمدیریات اإلقلیمیة بكل فعالیاتھا التأطیریة واإلداریة والتربویة

أما برنامج ھذا اللقاء، فتضمن تقدیم مجموعة من العروض حول المشاریع اإلستراتیجیة للوزارة 
لیتم االنتقال . 2017/2021ومؤشرات الجھة وبرنامج التعاون بین الوزارة ومنظمة الیونیسیف برسم 

إلى تقاسم النتائج وطرح البدائل واالقتراحات من خالل االستماع إلى مجموعة من التقاریر حول محاور 
تطویر التعلیم األولي، تطویر الدمج المدرسي، االھتمام باألطفال خارج المنظومة 

یاتیة، تحسین منظومة التوجیھ التربوي والمھني، تطویر المھارات الح
تتبع التعلمات، حمایة األطفال بالوسط المدرسي، ( ، والحكامة المدرسیة 

ولإلشارة فقد حضر ھذا اللقاء السادة المدیرون اإلقلیمیون بالجھة، وممثلو المصالح المركزیة 
لمعنیة ورئیس قسم تدبیر الموارد البشریة باألكادیمیة وبعض رؤساء المصالح باألكادیمیة وبالمدیریات 
اإلقلیمیة، ومنسقات ومنسقو برنامج التعاون مع منظمة الیونیسیف مركزیا، جھویا وإقلیمیا، إضافة إلى 

وعدد من أطر التوجیھ  ممثلي األكادیمیات الجھویة المعنیة ببرنامج التعاون مع منظمة الیونیسیف

 

   - الداودیات  – أبي عبیدةزنقة  -آسفي   اكشاألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مر
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، أشار ممثل مدیریة التعاون، إلى الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمھ ومن جھتھ      

منظمة الیونیسیف لوزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني ومواكبتھا ألوراش اإلصالح التي تقوم بھا 
من أجل االرتقاء بالمنظومة التربویة وتفعیل المشاریع المندمجة للوزارة

2015/2030تفعیل الرؤیة االستراتیجیة 
وأضاف السید ممثل مدیریة التعاون، أن ھذا السیاق الجدید یتطلب . 2017/2021والیونیسیف برسم 

االشتغال بدقة واالستفادة من مكتسبات وتراكمات البرامج والمشاریع السابقة من خال
في اتجاه تحقیق النتائج المرجوة والملموسة لدى الفئات المستھدفة

وقد تزامن انعقاد ھذا اللقاء مع تواجد السید محمد عباد األندلسي، رئیس المؤسسة المغربیة للدعم      
المدرسي، والذي توجھ بالشكر، للسید مدیر األكادیمیة على إشراكھ في ھذا اللقاء ال

بخطة العمل الجھویة حول الشراكة بین األكادیمیة والیونیسیف
ھذه الخطة من خالل الدعم المدرسي، مؤكدا على أن التحدي كبیر واألثر واضح من خالل مؤشرات 

بسیطة حول تطور نسب النجاح المدرسي
األكادیمیة والمدیریات اإلقلیمیة بكل فعالیاتھا التأطیریة واإلداریة والتربویة

أما برنامج ھذا اللقاء، فتضمن تقدیم مجموعة من العروض حول المشاریع اإلستراتیجیة للوزارة      
ومؤشرات الجھة وبرنامج التعاون بین الوزارة ومنظمة الیونیسیف برسم 

إلى تقاسم النتائج وطرح البدائل واالقتراحات من خالل االستماع إلى مجموعة من التقاریر حول محاور 
تطویر التعلیم األولي، تطویر الدمج المدرسي، االھتمام باألطفال خارج المنظومة (اإلنصاف والولوج 

تطویر المھارات الح(، الجودة والتعلمات )التربویة
، والحكامة المدرسیة )منظور إعمال مدخل القیم

  ). الترصید والتواصل، الحكامة

ولإلشارة فقد حضر ھذا اللقاء السادة المدیرون اإلقلیمیون بالجھة، وممثلو المصالح المركزیة     
لمعنیة ورئیس قسم تدبیر الموارد البشریة باألكادیمیة وبعض رؤساء المصالح باألكادیمیة وبالمدیریات ا

اإلقلیمیة، ومنسقات ومنسقو برنامج التعاون مع منظمة الیونیسیف مركزیا، جھویا وإقلیمیا، إضافة إلى 
ممثلي األكادیمیات الجھویة المعنیة ببرنامج التعاون مع منظمة الیونیسیف

     . التربوي بالجھة

 




