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 السياق

 سنة( تايالند) جومتيني يف  للجميع الًتبية حول العادلي ادلؤسبر انعقاد من عاما 02 بعد
 االبتدائي التعليم تعميم على منظمة 012 عن وشلثلني دولة 011 وفود موافقةعرف  الذيو  0992
يف عدة  االجتماعات من سلسلةعقدت  ،احلايل العقد هناية قبل جذري بشكل األمية نسبة وخفض

 أىداف ربقيقدى دل دقيق من أجل تتبع ،رفيع مستوى علىدول، شاركت فيها رلموعة من البلدان 
 .للجميع الًتبية

للًتبية   العادلي دلنتدىكان حاضرا يف ا  ،الدولية ادلناسبات ىذه يف رو ضاحل دائم كان ادلغرب
 لفريق لعاشرلقاء اوال 0202 عام يف أبابا أديس إعالن ، 0222 سنة( السنغال) داكار يفللجميع 

 بالتتبع التزامو عنرمسيا وعرب ، 0200 عام يف( تايالند) جومتيني يف على مستوى رفيع لمالع
 عنها. ذبةاالن توصياتالو  توجيهيةال مبادئلل الفعال تنفيذوال

 ربقيق سبيل يف للتدخل طموحة إسًتاتيجية ووضعب متميزا العادلي داكار منتدىويظل 
ففي ىذا ادلنتدى، وبعد مناقشات مستفيضة  ،0201 يف أفق للًتبية للجميع (20)الستة األىداف

" وربديد الغايات دلنتدى الوطين للًتبية للجميع"اومعمقة بني سلتلف ادلشاركني، مت وضع تصور 
 إرسائو سباشيا مع ادلبادرات والسياسات الوطنية. واإلطار العام لسريورة

ومن بني توصيات منتدى دكار، إعداد أرضية مؤسساتية من خالل إرساء منتدى وطين للًتبية 
 دولة من بينها ادلغرب. 001 عليها تاليت صادق للجميع وجهاز لتتبع وقيادة تنفيذ األىداف الستة

 :ىي الستة األىداف

 ؛ادلبكرة  السن يف األطفال وتربية رعاية .0

 للجميع؛ وجيدرلاين و  تعليم ابتدائي إلزامي. 0
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 ؛ والكبار رلصغال التعليم تطوير. 3

 ؛ %50ب  الكبار لدى األمية نسبة  زبفيض. 1

 ؛ 0201 عام حبلول وادلساواة 0221 عام حبلول اجلنسني بني التكافؤ. 1

 .جوانبو مجيع يف التعليم نوعية ربسني. 0

الًتبية الوطنية  وزارة شرعت الدولية، احملافل يف ادلغرب هبا تعهد اليت لاللتزامات ووفقا السياقيف ىذا 
 الوطنية واللجنة واليونيسيف اليونسكو مع شراكةب ،وتكوين األطر والبحث العلميوالتعليم العايل 

 اعتمادبيهدف إىل إرساء  ادلنتدى الوطين للًتبية للجميع  مشروعيف وضع  والثقافة، والعلوم للًتبية
خلق  أجل من وذلك الدولية واذليئات الوطنيني والشركاء احلكومية قطاعاتال تشمل تشاركية مقاربة

 تحقيقبو  فعلي إلطار تعبوي وتعاوين جيمع كل الفاعلني ادلعنيني بالرقي دبستوى التعليم يف بالدنا
 . 0201يف أفق  للجميع بيةالًت  أىداف

كأرضية مؤسساتية للتعبئة والتتبع والقيادة واالستشارة، يعتزم عقد لقاء وطين   الوطين ادلنتدى
بني القطاعات احلكومية وادلؤسسات  ،حول الًتبية للجميع كل سنة يكون مناسبة للتقاسم والتشاور

إللقاء الضوء على اجلهود واإلصلازات اليت تدعم ربقيق أىداف  من اجملتمع ادلدين، العمومية والشركاء
 اإلكراىات والتحديات اليت جيب زبطيها. علىالوقوف الًتبية للجميع و 

والوقوف  للجميع بيةالًت حول  سنويال وطينال تقريرال لتقدمي مناسبة أيضا سيكون الوطين اللقاء    
على تقدم تنفيذ سلططات العمل وأىم ادلؤشرات ذات الصلة مع األىداف الستة للًتبية للجميع، 

، اجلهود ادلبذولة من طرف وزارة الًتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي السيما
كإطار اسًتاتيجي لتسريع إصالح   0229-0200 أالستعجايلخاصة تلك ادلرتبطة بإصلاز الربنامج 

 ادلنظومة الًتبوية.
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 مجيع مع وطين حلوار فرصة للجميع للتعليم الوطين ادلنتدىسيكون انطالق  ، ذلك إىل باإلضافة
 والتنسيق تتبعلل نيةتقال لجنةال ومأسسة مرارهالست ضرورية تعددةم شراكات عقد ،اجملتمع قطاعات
 .الوطين ادلستوى على الدائمة

 :ادلنتدى سيتناوذلا األىداف من رلموعة وقد مت ربديد

 ويف باقي داكارب العادلي ادلنتدى يف حددت اليت للجميعالًتبية  أىداف ربقيق العمل على 
 ؛ للجميعالًتبية  قضاياادلهتمة ب الدولية احملافل

 الفنية اللجنة من اقًتاحب للجميع بالًتبية ادلتعلقة الوطنية العمل خطة أنشطة على ادلوافقة 
 والتنسيق؛ تتبعلل

 ؛ للجميع بالًتبية ادلتعلقة الوطنية اخلطة تنفيذ العمل على 

 مجيع من طرف والتنسيق التعاونو  احلوار خالل من قيقيةاحل شراكةال عالقات وتطوير تعزيز 
 ادلدين؛ اجملتمع قطاعات

 ؛ حساباتمنتظم لل وتقدمي تقييمالو  تتبعلا وآليات سريورة تنفيذ ضمان 

 اخلطة تنفيذ لضمان التمويل مصادر ومجيع الضرورية ادلوارد تعبئة. 

 نشطةأل تطور سليم لضمان ازباذىا الواجب التدابري بشأن ادلعنيني الشركاء إىل ادلشورة تقدمي 
 للجميع؛الًتبية 

 ؛للجميعالًتبية  لفائدة الشركاء تعبئة 

 للجميع؛الًتبية حول وضعية تقدم  تقارير تقدمي 

 القطاعات من سلتلف فرق مشاركة وضمان تنسيق. 

 

 3122 للجميعالتربية  منتدى إلرساء الطريق خارطة

 األول األسبوع خالل ،ادلكلفة بالتعليم ادلدرسي الدولة كاتبة السيدة وتترأسالذي  جتماعالل تبعا
 واإلحصاء االسًتاتيجية ومديرية الرباطب اليونسكو مكتب مدير دبشاركة ، 0200 فرباير شهر من
 دعمو  لرعاية األولوياتربديد  وكذا للجميعالًتبية  أىداف وقيادةحول إشكالية تتبع  التخطيط،و 
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مت  ، 0201 عام حبلول األىداف ىذهحىت نتمكن من ربقيق  ادلغرب يف للجميعالًتبية  عملية
األطر والبحث الًتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين  وزارة شلثلي من مكونة تنسيق جلنة إحداث
 وقد. والثقافة والعلوم لتعليمل الوطنية واللجنة واليونيسيف الرباط، يف اليونسكو ومكتب ، العلمي

 لعمل،ل لوضع خطة 0200 فرباير 03 منانطالقا  االجتماعات  من سلسلة اللجنة ىذهعقدت 
 : التاليةجيب ازباذىا من أجل احملاور الثالثة  اليت الرئيسية واإلجراءات طريق خريطة

 ؛ 0200 عام للجميعلًتبية ل الوطين التقرير وإعداد ادلعطيات مجع 

 ؛للًتبية للجميع الوطين للمنتدى ادلرجعية األطر إعداد 

 0200 للجميعلًتبية ا إلرساء منتدى وطينال اللقاء تنظيم. 

 

 3122 عام للجميعلتربية ل الوطني التقرير وإعداد المعطيات جمع :2 المحور

 ازبذىا اليت اإلجراءات على الضوء وتسليط إظهار إىل 0200 للجميعلًتبية ل الوطين التقرير يهدف
 ادلؤسبر منذ ربققت اليت اإلصلازات تقييمألجل  كما ونوعا وتأثريىا للجميع،الًتبية  إطار يف ادلغرب
 التقدم على الًتكيز مع إىل الوقت احلاضر، 0222 عام يف الذي انعقد للجميع الًتبية حول العادلي
 .2012-2009 االستعجايل ربنامجال إطار يف احملرز

 ادلعطيات ذبميعيف  بنيتو عتبارمع ا شامل ضلو على 0200 للجميعلًتبية ل الوطينإصلاز التقرير 
الًتبية الوطنية  وزارةوإشراك، إضافة إىل  على رؤيا شاملة توفرال تطلبإلصلازه ،  التمهيدو  يةقطاعال

التقرير  ددلا دلسامهتها يف إعدا أخرى كوميةح قطاعات ،وتكوين األطر والبحث العلميوالتعليم العايل 
 ادلهين، والتكوين التشغيل ووزارة والتضامن، األسرةالتنمية االجتماعية و  وزارة وىيمن أمهية بالغة. 

 الوطنية ادلبادرةوزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة،  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الصحة، وزارة
 . األمية زلو ومديرية ةالنظامي غري الًتبية ومديرية ادلندوبية السامية للتخطيط البشرية، للتنمية

 ومنظميت السالفة الذكر شلثلي القطاعات مكونة من والتنسيقللتتبع  ةتقني جلنة تشكيل متوقد 
 .والثقافة مو علاللًتبية و ل الوطنية واللجنة واليونيسيف اليونسكو
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 التقرير عميقة ذلندسة ومناقشة عرضحول  تتركز  االجتماعات من سلسلةأول  اللجنةىذه  عقدت
 وقد مت اعتماد ىيكلة .قطاع كل  ادلعطيات اليت جيب ذبميعها منكذا طبيعة و  للجميعلًتبية لالوطين 

 كل  ربليل و األىداف الستة احملددة،  حسب سبحورعلى  باالرتكازللجميع لًتبية لالتقرير العادلي 
 : التالية عناصر ربعةاأل حسب ىدف

 ؛ادلنجزة وادلشاريع اجلهود 

  ؛ ادلؤشرات تطور 

  ؛ اليت جيب معاجلتها الرئيسية والتحدياتاإلكراىات 

 اليت جيب ازباذىاالتدابري و  ىاتعزيز اليت جيب  سًتاتيجياتاال. 
 

 يف لتضمينها الالزمة ادلعطيات إعداد على فيها ركزت االجتماعات من ثانية سلسلةاللجنة عقدت 
 مهمتو سبثلت مغريب مستشار خبدمات لجنةال استعانت نوعية ىذا األخري، ربسني، ومن أجل التقرير

 .إعداد التقرير مراحل مجيع خاللوزارة الًتبية الوطنية  فريق ودعم اإلشرافالتأطري و  يف

   للجميعللتربية  الوطني للمنتدى المرجعية األطر وضع:  3 المحور

 منتدىلل ادلرجعية األطر إعداد على ركزت اللجنة ات اليت عقدهتا جتماعاال من ثالثةال السلسلة
 إرسائو بشأن ادلغرب التزامات وطبيعة دلنتدىذا اذل ايتادلؤسس بعدلل واعتبارا .للجميعللًتبية  الوطين

 مت ،للجميعالًتبية  ربقيق أىداف يف أفق تعبئة األطراف ادلعنية ويف تتبع وقيادة وظيفتو تمرارواس
 .إطار مرجعي خالل منآليات اشتغالو  ربديدبشكل واضح ودقيق 

 ،ادلكونة لو اآلليات ،للجميعلًتبية لالوطين  ادلنتدى هامم على ،أساسا ادلرجعي اإلطار ىذا ركز وقد
 والدولية الوطنية والتقارير ادلتعلقة بإنتاج ادلعطيات الطريق وخارطة ولاغتشا طريقة ،واختصاصاتو  هدوار أ
 .للجميعلًتبية ل

 3122 للجميع للتربية وطني يوم تنظيم:  4 المحور



7 
 

 لتمكني التاريخ ىذا اختيار مت وقد ،0200 أكتوبر 09يوم   للجميعلًتبية ل الوطين اليوم سيعقد
من  00و  23، بني 0200برسم بادلغرب ، الذين ستبدأ الفًتة الثانية من مهمتهم الدوليني ادلاضلني

 خالل من ظومة الًتبويةادلن حادلتعلقة بتقييم التقدم احلاصل يف رلال إصالو  0200شهر أكتوبر 
 أالستعجايل، من ادلشاركة يف ىذا اليوم إىل جانب سلتلف القطاعات احلكوميةالربنامج  تنفيذ

 . مية وفاعلني من اجملتمع ادلدين ادلعنيني بالًتبية للجميعومنظمات عمو 

 اليونسكو عنن و ن سامو شلثلو  عمومية نظماتم يف سؤولنيادل وكبار وزراء اللقاءىذا  وسيحضر
وستكون  .ن من اجملتمع ادلدينو وفاعل نيوادلاضل والثقافة والعلوم لًتبيةل الوطنية واللجنة واليونيسيف

 التوقيعرمسي عن إرساء ادلنتدى الوطين للًتبية للجميع، و الاإلعالن  يىالغاية األساسية من ىذا اللقاء 
 .األطراف ادلعنية سلتلفربدد التزامات  شراكة يةاتفاق على

لًتبية ل وطينالتقرير ال وخالصات الرئيسية العناصر لعرض مناسبة الوطين اليوم سيكون ىذاكما 
وادلنتدى الوطين للًتبية للجميع، باعتباره فضاء مناسبا للنقاش وتبادل وجهات  ،0200 للجميع

 النظر، يهدف إىل ربقيق الغايات التالية:

 ؛يركاشتال عمللل صيغ مناسبة ضمان 

 احلوار؛الفاعلني يف  مجيعإشراك  طريق عن نتدىادل داخل جيد تواصل ضمان 

 ؛دبجال الًتبيةادلرتبطة  نظرال وجهاتختلف دل اإلنصات 

 الشركاء؛ سلتلف بني لتنسيقل أقصى ضمان 

 ؛ادلعنية القطاعات سلتلف بني لتعاونا سبل يرو تط 

 أفضل ربقيق ضمان قصد الشركاء ختلفدل تدرجييال اإلطلراط تعزيزو  دعمال بحث عنال 
 .للجميعالًتبية  ألىداف

 

 


