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 تقديم 

مأسسة آليات منعطفا ىاما يف  0222شكل ادلنتدى العادلي للرتبية للجميع بداكار ادلنعقد سنة 
إىل ، حيث اعتمد إطارا للعمل يدعو من خاللو ادلنتظم الدويل  االسرتاتيجيات الرتبويةتتبع و تطوير 

 .0203توفري تعليم أساسي جيد للجميع حبلول عام 

  

وقد عملت حركة التعليم للجميع انطالقا من ىذا ادلنتدى على إرساء آليات زلددة، كادلنتديات 
وطنية للرتبية للجميع وفق مقاربة  الطخططات وتتبع ادلالوطنية للرتبية للجميع، من أجل إعداد 

اجملتمع  ، شلثل ن عنالعمومية اضافة إىل مسوول ن عن اإلدارةتشاركية. وتضم ىذه ادلنتديات، باإل
التقني ن وادلالي ن وادلنظمات غري احلكومية ، فضال عن ادلنسق االجتماعي ن والشركاء الشركاء و ادلدين 

 الوطين للرتبية للجميع.
 

ادلبادرات الوطنية يف اجتاه تطابق وتكامل ىذه مهية على إبراز أداكار ل ركز إطار العملكما 
سياسات التدخل الوطنية وتقوية التعبئة حول حتقيق أىداف الرتبية للجميع. ويف ىذا السياق حدد 

ة كيعلى متابعة حتقيقها يف إطار دينامي الوقوفأىدافا وااضحة ومضبوطة قصد  إطار العمل الدويل
 : بسا ىذه األىداف أسا تبطادلنتديات الوطنية. وتر 

 يف مرحلة الطفولة ادلبكرة؛ توسيع وحتس ن كافة اجلوانب النوعية للرعاية والرتبية  

  كمال ىذااستمتك ن مجيع األطفال من احلصول على تعليم ابتدائي جيد رلاين وإلزامي و 

 التعليم؛

 اضمان تلبية حاجات التعليم لكافة الصغار والراشدين؛  

 زلو أمية الكبار خاصة ب ن النساء؛% يف مستويات 32بنسبة  حتقيق حتسن 

  ؛0223عام  التعليم االبتدائي والثانوي حبلول رلالإزالة أوجو التفاوت ب ن اجلنس ن يف 

  نتائج وااضحة وملموسة يف  قيحقبتحتس ن كافة اجلوانب النوعية للتعليم واضمان االمتياز
 األساسية للحياة.واحلساب وادلهارات  التعليم للجميع، السيما يف القراءة والكتابة
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حول الرتبية للجميع، واعتبارا  ةالعادلي اتدلومتر الصادرة عن التوصيات ل تفعيال، و السياقو يف ىذا 
وزارة الرتبية  تبادر  ،0203عام  حبلولحتقيق أىداف الرتبية للجميع بتطوير الرتبية و اللتزام ادلغرب 

إرساء ادلنتدى إعطاء االنطالقة دلشروع إىل الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي 
وتوفري ادلعلومات والتعبئة والتكامل الوطين للرتبية للجميع كهيئة موسساتية للتشاور والتنسيق 

 وادلعطيات حول التقدم احلاصل يف رلال الرتبية للجميع.
 

 ادلنتدى بإرساء مرتبط وتنظيمي موسسايت منوذج دلفهوم رجعيةادل األطر واضع الوثيقة وتقرتح ىذه

 :تتطرق الوثيقة للعناصر التاليةو  للجميع، الرتبية الوطين

  للرتبية للجميع؛ ادلنتدى الوطينىيئات تنسيق 

 للجميع؛ لرتبيةل الوطين ادلنتدىىيئات تنسيق  مهام 

 للجميع للرتبية الوطين ادلنتدى اشتغال طريقة. 
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I.  لتربية للجميعاالوطني "إرساء المنتدى" 

 التنسيق الوطني للتربية للجميعهيئات  .1

 أوصى بو ادلنتدى العادلي للرتبية يتال اعتمادا على ادلقاربة الشمولية الوطين التنسيق ىيئاتمت إرساء 
تشمل ىذه اذليئات و للجميع التابع دلنظمة اليونسكو مع تكييفو مع خصوصيات السياق الوطين. 

 أربع مستويات للتنسيق:

 المنتدى الوطني للتربية للجميع : 0.0
ترتأسو وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، و يتكون من وزراء و 
وزيرات ومسوول ن كبار ادلكلف ن بالقطاعات واذليئات احلكومية ادلعنية بأىداف الرتبية للجميع. ويعقد 

  يونيو.ر شهاجتماعا سنويا خالل ادلنتدى الوطين 
 
 

 االستشاري للتربية للجميع :الوطني المنتدى  0.0
وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، و يتكون باإلاضافة إىل  ترتأسو

أعضاء ادلنتدى الوطين للرتبية للجميع، من شلثلي الفاعل ن يف اجملتمع ادلدين والشركاء االجتماعي ن 
شهر  اعا سنويا خاللاجتماالستشاري الوطين والشركاء الدولي ن وادلاضل ن ادلالي ن. و يعقد ادلنتدى 

 يوليو.
 لتتبع:لاللجنة التقنية  0.1

تتألف ىذه اللجنة من مسوول ن ميثلون القطاعات واذليئات احلكومية ادلعنية بأىداف الرتبية للجميع. 
أشهر بتنسيق من طرف مديرية اإلسرتاتيجية واإلحصاء والتطخطيط  ثالثةشغاذلا كل أتعقد اللجنة و 

 الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي.التابعة لوزارة الرتبية 
 لجنة التنسيق: 0.2

من شلثلي وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي،  تتكون جلنة التنسيق
تعقد و ومكتب اليونيسيف بالرباط واللجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة.  ومكتب اليونسكو بالرباط

 .اللجنة أشغاذلا بصفة دائمة وفقا لتقدم عمليات تتبع الرتبية للجميع
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 :واالستشاريالوطين  ي نالتنسيق ب ن ادلنتدكيفية  يواضح الرسم التايل

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 انًُزذي انىطٍُ انزرثُخ نهجًُغ
 

 انًُزذي االسزشبرٌ انزرثُخ نهجًُغ
 انزىاصم ,االسزشبرح

ٌىانشركبء انذونُ  

 انًجزًغ انًذٍَ

 

انهجُخ انزمُُخ 

 نهززجغ 

(CTS) 

 

 نزُسُك انجُخ 

(CC) 

 انرئبسخ / انًركسانجؤرٌ
 وسارح انتزثُخ انىطُُخ وانتؼهُى انؼبنٍ وتكىٍَ األطز وانجحث انؼهًٍ

 انزُسُك انىطٍُ نهزرثُخ نهجًُغ
 يذَزَخ اإلطتزاتُجُخ واإلحصبء وانتخطُظ
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  لتربية للجميعل تركيبة المنتدى الوطني .2
 

 التايل التصميمالذين متكنوا من إرساء ادلنتديات الوطنية للرتبية للجميع، يب ن  على غرار مجيع الدول
 :الوطين  ادلنتدىتركيبة  بتفصيل

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 انًركس انجؤرٌ
العالي  وزارة التربية الوطنية و التعليم

العلمي البحثوتكوين األطر و   
 انكزبثـخ/انزُسُك انىطٍُ نهزرثُخ نهجًُغ

اإلحصاء والتخطيطو مديرية اإلستراتيجية  

 

 انمطبػبد انىزارَخ
 

 وسارح االلتصبد وانًبنُخ؛ -
وسارح انتًُُخ االجتًبػُخ واألطزح  -

 وانتضبيٍ؛
 وسارح انشجبة وانزَبضخ؛ -
 وسارح انذاخهُخ؛ -
 وسارح انصحخ؛ -
 وانشؤوٌ اإلطاليُخ؛وسارح األولبف  -
 وسارح انثمبفخ؛ -
 وسارح انتشغُم وانتكىٍَ انًهٍُ؛ -
لطبع انتؼهُى انؼبنٍ و تكىٍَ األطز  -

 وانجحث انؼهًٍ؛
  .لطبع يحى األيُخ وانتزثُخ غُز انُظبيُخ -

 انًُزذي
انىطٍُ انزرثُخ 

 نهجًُغ

 نزُسُكنجُخ ا

 يكتت انُىَظكى ثبنزثبط ؛ -
وانؼهىو انهجُخ انىطُُخ نهتزثُخ  -

 وانثمبفخ؛
 ثبنزثبط ؛ ُفظُيكتت انُىَ -
يذَزَخ اإلطتزاتُجُخ واإلحصبء  -

 وانتخطُظ
 ًؤسسبد انؼًىيُخنا

 انًجهض األػهً نهتؼهُى ؛ -
 انًُذوثُخ انظبيُخ نهتخطُظ؛ -
 انًجبدرح انىطُُخ نهتًُُخ انجشزَخ؛ -
 انًزصذ انىطٍُ نحمىق انطفم؛ -
 انًزصذ انىطٍُ نهتًُُخ انجشزَخ؛ -
انًغزثُخ نالرتمبء ثبنتؼهُى انًؤطظخ  -

 األونٍ؛
 انًجهض انىطٍُ نحمىق اإلَظبٌ؛ -
 .وكبنخ انتًُُخ االجتًبػُخ -
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 لتربية للجميعل االستشاريالوطني تركيبة المنتدى  .3
 

ؼًهُخ انتُظُك و تتجغ انتمذو ثانًؼُُخ  االطتشبرٌانىطٍُ انًكىَخ نهًُتذي  األطزاف أطفهه انتصًُىَمذو 

 فٍ يجبل انتزثُخ نهجًُغ:  ُجشانً

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رركُجخ انًُزذي االسزشبرٌ انزرثُخ نهجًُغ

 انًركس انجؤرٌ
وزارح انزرثُخ انىطُُخ و انزؼهُى 

انؼهًٍ انؼبنٍ وركىٍَ األطر وانجحث  

 انزُسُك انىطٍُ/انكزبثخ

 اإلحصبء و انزخطُظ يذَرَخ اإلسزرارُجُخ و

 انفبػهىٌ فٍ انًُزذي

 

 وسارح االلتصبد وانًبنُخ؛ -
 وسارح انتًُُخ االجتًبػُخ واألطزح وانتضبيٍ؛ -
 وسارح انشجبة وانزَبضخ؛ -
 ؛ وسارح انذاخهُخ -
 وسارح انصحخ؛ -
 وسارح انثمبفخ؛ -
 وسارح األولبف وانشؤوٌ اإلطاليُخ؛ -
 ؛وانتكىٍَ انًهٍُ انتشغُموسارح  -
لطبع انتؼهُى انؼبنٍ و تكىٍَ األطز و انجحث  -

 انؼهًٍ؛
 لطبع يحى األيُخ و انتزثُخ غُز انُظبيُخ؛  -
 انًجهض األػهً نهتؼهُى ؛ -
 انًُذوثُخ انظبيُخ نهتخطُظ؛ -
 انًزصذ انىطٍُ نحمىق انطفم؛ -
 انًزصذ انىطٍُ نهتًُُخ انجشزَخ؛ -
 َخ؛انًجبدرح انىطُُخ نهتًُُخ انجشز -
 مبء ثبنتؼهُى األونٍ؛انًؤطظخ انًغزثُخ نالرت -
 انًجهض انىطٍُ نحمىق اإلَظبٌ؛ -
 وكبنخ انتًُُخ االجتًبػُخ. -

 

 انًُزذي

االسزشبرٌ 

 انزرثُخ نهجًُغ

 نزُسُكا نجُخ

 يكتت انُىَظكى ثبنزثبط ؛ -
انهجُخ انىطُُخ نهتزثُخ وانؼهىو  -

 وانثمبفخ؛
 ؛ثبنزثبط ُفظُيكتت انُىَ -
 يذَزَخ اإلطتزاتُجُخ واإلحصبء -

 وانتخطُظ.
 األطراف انًؼُُخ

 جًؼُخ آثبء وأونُبء انتاليُذ؛ -
 يُظًخ انُىَظكى؛ -
 يُظًخ انُىَُظف؛ -
 يُظًخ األيى انًتحذح؛ -
 انًبَحىٌ انذونُىٌ؛ -
 انًُظًبد غُز انحكىيُخ؛ -
 انفزلبء االجتًبػُىٌ؛ -
 انُىاة انجزنًبَُىٌ. -
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II. التربية للجميعهيئات تنسيق  مهام 

 تتحدد مهام ىيئات التنسيق الوطين للرتبية للجميع فيما يلي :
 . المنتدى الوطني للتربية للجميع0

  ؛ةوادلهمشلفائدة الطبقة الفقرية الرتويج والدعوة لتعليم أساسي جيد، وخصوصا 

 ؛للتتبع جلنة التقنيةاعلى أنشطة خطة العمل الوطنية للرتبية للجميع باقرتاح من  ادلصادقة 

 تعبئة ادلوارد الالزمة ومجيع مصادر التمويل لضمان حتقيق أىداف التعليم للجميع؛ 

 يف رلال الرتبية للجميع؛ احلاصلقيادة وتقييم تنفيذ اخلطة الوطنية والتقدم  العمل على 

  ركاء فضاء للتشاور و التقاسم مع شلثلي اجملتمع ادلدين والشالعمل على جعل ىذا ادلنتدى
 االجتماعي ن والشركاء الدولي ن وادلاضل ن ادلالي ن؛

 اضمان متثيلية سلتلف األطراف الفاعلة ادلعنية بالرتبية والتعليم، مبا يف ذلك اجملتمع ادلدين؛ 

  إطارا للتعبئة والتنسيق وتبادل وتقاسم التجارب ب ن مجيع العمل على جعل ىذا ادلنتدى
 ة للجميع.الفاعل ن والشركاء يف رلال الرتبي

 تتبعل. اللجنة التقنية ل0
 ادلسامهة يف تعزيز التطخطيط الرتبوي؛ 

 لرتبية للجميع؛لإعداد خطة العمل الوطنية  العمل على 

  لرتبية للجميع؛لالسهر على تنفيذ  خطة العمل الوطنية 

  ؛للرتبية للجميع الشامل التقيناضمان التنسيق 

 اضمان تعبئة سلتلف الفاعل ن؛ 

 ادلعطيات؛ السهر على جتميع 

  يف رلال الرتبية للجميع بصفة منتظمة ودائمة؛ احلاصلالسهر على تتبع وتقييم التقدم 

 إعداد تقارير منتظمة لتتبع التقدم احملرز يف حتقيق أىداف الرتبية للجميع على الصعيد الوطين؛ 

 تقاسم ونشر ادلعلومات حول الرتبية للجميع؛ 

 جارب اخلاصة بالرتبية للجميع وطنيا وإقليميا ودوليا؛السهر على إنتاج وتقاسم ادلعطيات والت 

  اضمان تعبئة زللية جملموع فاعلي ادلدرسة لتطوير التفكري حول ادلناحي السوسيو تربوية وتوسيع
 قاعدة الشراكات والتعاون ب ن الفاعل ن والشركاء وادلستفيدين؛ 
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  تقاسم اخلربات وأفضل ادلمارسات؛ 

 ية؛ ليات حتسيسية ميدانمتنظيم ع 

 .اضمان التنسيق عن قرب مع ادلوسسات التعليمية 

 . لجنة التنسيق 3
 ؛اضمان التنسيق واالستشارة 
  التقرير الوطين للرتبية للجميع؛معطيات السهر على عقد اجتماعات دورية لتحي ن 
 السهر أيضا على نشر التقارير الوطنية للرتبية للجميع والرتويج ذلا إعالميا؛ 
  لرتبية للجميع مبا يف ذلك، على اخلصوص، تقوية كفاءات لالوطنية  اخلططادلسامهة يف إصلاز

  بالرتبية للجميع. ن ادلعني نالوطين والفاعلالتنسيق ىيآت 

 األطراف المعنية بالتربية للجميعمسؤوليات . 4

 :يف وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمتتحدد مسوولية 
  ادلنتدى الوطين الرتبية للجميع؛رئاسة 

   تنسيق أشغال مجيع اذليئات ادلعنية بالرتبية للجميع: ادلنتدى الوطين واللجنة التقنية للتتبع
 وجلنة التنسيق؛

  لرتبية للجميع؛لالعملية  تفعيل اآلليات وادلساطرالتكفل بقيادة وتتبع 

  .السهر على إعداد التقارير الوطنية حول الرتبية للجميع وادلصادقة عليها 

 
 :يف اذليئات والقطاعات احلكومية تتحدد مسوولية

  حول أىداف الرتبية للجميع؛ يةالسياسات القطاع وتكاملتعبئة 
 تنسيق قيادة االسرتاتيجيات ادلوجهة للرتبية للجميع؛ 
  الالزمة وإعداد التقرير الوطين للرتبية للجميع؛ادلسامهة يف جتميع ادلعطيات 
  التنسيق مبا يف ذلك ادلنتدى الوطين للرتبية للجميع واللجنة التقنية  ىيآتادلشاركة يف أشغال

 للتتبع؛
  لرتبية للجميع؛اخلطة الوطنية ل وتنفيذادلشاركة يف إعداد 
  بصفة منتظمة ودائمة؛يف رلال الرتبية للجميع  احلاصلالسهر على تتبع وتقييم التقدم 
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  الدعوة والرتويج لتعليم أساسي للجميع  ذو جودة، وخاصة بالنسبة للفئات احملرومة
 وادلهمشة؛

  يات اجلهوية للرتبية للجميع اعتمادا على سياسة ومهام ادلوسسايت للمنتد التفعيلادلسامهة يف
 .ادلنتدى الوطين

 لتربية للجميع. المنتديات الجهوية ل5
التعبئة احمللية وأثرىا احلاسم يف  اتدلبادر  ادلوجهةيف سياق مأسسة اجلهوية ادلتقدمة، واعتبارا لألسبقية 

ادلعني ن بالرتبية للجميع مطالبون مبواكبة إرساء ادلنتديات الفاعل ن حتقيق أىداف الرتبية للجميع، مجيع 
رساء ادلنتدى ىذه الشراكة احملددة إليات على األطر ادلرجعية ومقتض االعتماداجلهوية للرتبية للجميع ب
اإلجراءات العملية ذلذه ادلواكبة يف إطار اللجنة التقنية  ة علىستتم ادلصادق الوطين للرتبية للجميع.

 .لتبع الرتبية للجميع
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III. لتربية للجميع ا طريقة اشتغال المنتدى الوطني 

 للجميع للتربية الوطنية العمل خطة. 1

، يف إطار برسم كل سنة مالية لرتبية للجميعلخطة العمل الوطنية ألطراف ادلعنية مدعوة إلعداد 
مجيع وتكامل رلهودات أراضية للتعبئة  اخلطةىذه وتشكل اللجنة التقنية لتتبع الرتبية للجميع، 

 لرتبية للجميعلخطة العمل الوطنية تتم ادلصادقة على  .األطراف ادلعنية بتحقيق أىداف الرتبية للجميع
 .للجميعأشغال ادلنتدى الوطين للرتبية  يف إطار

يف إطار اللجنة التقنية للتتبع من خالل إعداد تقرير سنوي  تنفيذ البنود ادلرجعيةعملية تتبع وتقييم تتم 
ظروف  لإلخبار، على أشغال ادلنتدى الوطين للرتبية للجميع ويتضمن سيعرض ىذا األخريو . قييمللت

 .لرتبية للجميعلخطة العمل الوطنية وتقدم تنفيذ 

  للجميع التربية الوطني المنتدى. منهجية اشتغال 2
 

 انتصًُى فٍ يجٍُ هى كًب يتكبيهخ بدػًهُأرثغ ػجز  نهجًُغ انتزثُخ انىطٍُ انًُتذي اشتغبل زَمخط تتى

 :انتبنٍ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رؼجئخ انفبػهٍُ انىطٍُُُيرحهخ 

إػذاد يرحهخ 

انزمبرَر انىطُُخ 

 نهزرثُخ نهجًُغ

يرحهخ انًُبلشخ وانًصبدلخ 

 خالل انًُزذي
 

11  

22  

33  

 

طرَمخ اشزغبل 

انًُزذي انىطٍُ 

 انزرثُخ نهجًُغ
 

يرحهخ انزمبسى 

يغ األطراف 

  44 انًؼُُخ ثبنًُزذي
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 انشيٍُ انجذول

 انزررُت انؼًهُخ انًذح انحصجهخ

فجزاَز 55 -َُبَز تجًُغ انًؼطُبد  
ػهً يزحهخ تؼجئخ انفبػهٍُ 

 انصؼُذ انىطٍُ
5 

انصُغخ انًؤلتخ نهتمزَز 

 انىطٍُ
َهبَخ أثزَم -فجزاَز 55  

يزحهخ إَتبج تمبرَز انتزثُخ 

 نهجًُغ
2 

انصُغخ انُهبئُخ نهتمزَز 

 انىطٍُ
ىيبَ  

فٍ يزحهخ انًُبلشخ وانًصبدلخ 

انهجُخ انتمُُخ نهتتجغإطبر   
3 

َىنُى -َىَُى انتمزَز انظُىٌ نهتمُُى  
 طزافيزحهخ انتمبطى يغ األ

نًُتذيثبخ ؼُُانً  
4 

 

 انتمزَز انىطٍُ "انتزثُخ نهجًُغ" إػذاد ػًهُخ. 5.2

 

 تصًُى انؼًهُخ
 

 
 
 

 انؼًهُخ شزح

، كل سنة وحتيينالعمل على  ، تقرر2155 سنةتقرير وطين شامل حول الرتبية للجميع  إعداددف هب
 .من خالل اللجنة الوطنيةبتعبئة كل الفاعل ن بادلنتدى الوطين تنطلق العملية بداية شهر يناير 
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 ة على تزويدكي يف ىذه الدينامي نادلشارك  نلالفاعسلتلف  سيعمل، ةوموحد خاصة جذاذة باعتمادو 
سلتلف القطاعات ادلعنية يف ادلسجل التقدم و نجزات دلا بكل من ينة ادلتعلقةادلعطيات احملب التنسيقنة جل

 إلعداد نسطخة أولية وطين خبريساعدة مبت طياوحتليل ىذه ادلع ميعوسيتم جت .مبجال الرتبية للجميع
 الوطين. لتقريرل

 األطرافمجيع  لدنمن  قراءة ثانية للتقرير وادلصادقة عليوبعد على التقرير ادلصادقة النهائية وستتم 
 .ة للتقريرالنهائي للنسطخةالنشر الواسع و  التغطية اإلعالمية كتابة ادلنتدى اضمان  تتوىلو  .ادلعنية

 انجذول انشيٍُ
 

 انفزرح انحصُهخ
انجهخ 

 انًسؤونخ
 انًرحهخ انؼًهُخ

- 
  نجُخ انتُظُك َُبَز

 ػهً انصؼُذ تؼجئخ انفبػهٍُ

  انىطٍُ
5 

 2  تجًُغ انًؼطُبد  انهجُخ انتمُُخ نهتتجغ فجزاَز -

انصُغخ انًؤلتخ 

 نهتمزَز انىطٍُ
  يذَزَخ اإلطتزاتُجُخ أثزَم -يبرص

 إػذاد يشزوع انتمزَز انظُىٌ

انًؼطُبد انىاردح يٍ  تجًُغ ثؼذ

ػهً انصؼُذ ٍ هُنذٌ انفبػ

 انىطٍُ 

3 

انصُغخ انُهبئُخ 

 نهتمزَز انىطٍُ
 4  انًصبدلخ ػهً انتمزَز انهجُخ انتمُُخ نهتتجغ يبَى

انصُغخ انُهبئُخ 

 نهتمزَز انىطٍُ
 5 إصذار انتمزَز انُهبئٍ  يذَزَخ اإلطتزاتُجُخ َىَُى

انصُغخ انُهبئُخ 

 نهتمزَز انىطٍُ
 6 َشز انتمزَز انىطٍُ  يذَزَخ اإلطتزاتُجُخ  َىنُى

 
 "انتزثُخ نهجًُغ" ذونٍانتمزَز انبد يؼطُ ٍُُػًهُخ تح. 2.2

 

 الرتبية للجميع ادلنتدى الوطين يتوىلعن الرتبية للجميع،   نزلوطين يف تقدمي تقرير  ومع مهمت موازاة
اليونسكو  اإلحصاء التابع دلنظمة سنويا معهد يقوم هبااليت  عملية مجع ادلعطيات يف تنسيقالأيضا 

(ISU )تيسمح بتوحيد ادلعطياس التنسيقىذا  ،حول الرتبية للجميع يتطعيم التقرير العادلل 
تلك  ع، محول الرتبية للجميع يالتقرير العادلواإلحصاءات ادلقدمة على ادلستوى الدويل من خالل 

 على ادلستوى الوطين: ادلستعملة
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 تصًُى انؼًهُخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .CDوػهً لزص  قَظخ ػهً انىر 5فٍ   االطتًبرح

 

 شزح انؼًهُخ
 

معهد  استماراتعملية حتي ن ادلعطيات يف التقرير الدويل حول الرتبية للجميع مع استالم  تبدأ
كل من قطاعات  إىل  ابإرساذل تكلفىذه األخرية ت. ليونسكو من قبل اللجنة الوطنيةاإلحصاء التابع ل

بعد  .من أجل تعبئتها األميةالتعليم العايل والتكوين ادلهين والرتبية غري النظامية وزلو ادلدرسي و التعليم 
يقوم ي ذإىل معهد اإلحصاء التابع لليونسكو وال تقوم اللجنة الوطنية بإرساذلا ات،مار ىذه االستتعبئة 

 . بغرض ادلصادقة عليها اللجنة الوطنيةإىل مث يعيدىا ، تهاجلاعمب

يؼطُبد 

 يحُُخ

يؼهذ اإلحصبء انزبثغ 

 نهُىَسكى

(ISU) 
 

 انهجُخ انىطُُخ

 انفبػهىٌ انىطُُىٌ

 ٍلطبع انزؼهُى انًذرس 

 ٍلطبع انزؼهُى انؼبن 

 ٍُلطبع  انزكىٍَ انًه 

 يذَرَخ انزرثُخ غُر انُظبيُخ 

 يذَرَخ يحى األيُخ 

1 

2 

3 

5 

6 

6 

6 

 اد انًصبدق ػهُهبسزًبرإرسبل اال

 انًزىصم ثهب يٍ  *ادسزًبراال
ISU 

 يؼجأحاد اسزًبر
 

انهجُخ انزمُُخ 

 نهززجغ

 4 ادسزًبرااليراجؼخ 

 انزٍ رًذاد سزًبربالانزىصم ث

 ISUيؼبنجزهب يٍ طرف  

 اد انًزىصمسزًبراال

 ISU ثهب يٍ  

 انًصبدلخ انُهبئُخ

 يؼجأحاد اسزًبر
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تقوم مبراجعة االستمارات وادلصادقة عليها،  ،القطاعات ادلعنيةوبعد التنسيق مع ، ىذه األخرية
 ليونسكو.اإلحصاء التابع لإىل معهد  إرسال النسخ النهائية لالستماراتومن مت 

معطيات االستمارات زلينة ومصادق  ليونسكوا دلنظمة معهد اإلحصاء التابععترب ي بعد ذلك 
  الذي تعده ادلنظمة سنويا. للجميع الرتبيةحول  تقرير العادليلايف  اعتمادىاعليها وبالتايل 
 انجذول انشيٍُ

 

 انًرحهخ انؼًهُخ انجهخ انًسؤونخ انفزرح انحصُهخ

 5 انتىصم ثبالطتًبراد انهجُخ انىطُُخ يطهغ َُبَز -

- 
يجبشزح ثؼذ انتىصم 

 ثبإلطتًبراد
 انهجُخ انىطُُخ

إرطبل االطتًبراد إنً 

 انفبػهٍُ انىطٍُُُ انًؼٍُُُ
2 

 يؼجأح اطتًبراد
يُتصف -أواخز َُبَز

 يبرص
 3 تؼجئخ االطتًبراد انفبػهىٌ انىطُُىٌ

اطتًبراد 

 يصبدق ػهُهب
 يبرص 31و 21ثٍُ  يب

 انهجُخ انىطُُخ +

 انهجُخ انتمُُخ نهتتجغ
 4 يزاجؼخ َهبئُخ نالطتًبراد

اطتًبراد 

 يصبدق ػهُهب
 انهجُخ انىطُُخ يبرص 35لجم 

إرطبل االطتًبراد إنً يؼهذ 

 انتبثغ نهُىَظكى اإلحصبء
5 

اطتًبراد 

يصبدق ػهُهب 

 َهبئٍثشكم 

خالل األطجىػٍُ 

انًىانٍُُ إلرطبل 

يؼهذ إنً  انًؼطُبد

اإلحصبء انتبثغ 

  نهُىَظكى

 انفبػهىٌ انىطُُىٌ

تجبدل يظتًز ثٍُ وحذح يؼبنجخ 

 واإلحصبئٍُُانًؼطُبد 

 ؤرَخ(ث)َمظ  ٍُانىطُُ

ػهً انًؼطُبد  نهًصبدلخ

انًذنً ثهب يٍ طزف انفبػهٍُ 

 انىطٍُُُ

6 
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 انًهحمبد
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 نهجًُغ انزرثُخ انىطٍُ انًُزذي رركُجخ :1يهحك رلى 

 

 

 انصفخ انذور انهُئخ

وزارح انزرثُخ انىطُُخ وانزؼهُى انؼبنٍ 

 وركىٍَ األطر وانجحث انؼهًٍ 
 انسُذ انىزَر رئُس 

 انسُذ انىزَر ػضى وزارح انثمبفخ

ًُخ االجزًبػُخ واألسرح وزارح انزُ

 وانزضبيٍ
 انسُذ انىزَر ػضى

 انسُذ انىزَر ػضى وزارح االلزصبد وانًبنُخ

 انسُذ انىزَر ػضى وزارح انزشغُم وانزكىٍَ انًهٍُ

 انسُذ انىزَر ػضى وزارح انشجبة وانرَبضخ

 انسُذ انىزَر ػضى وزارح األولبف وانشؤوٌ اإلساليُخ

 انسُذ انىزَر ػضى وزارح انذاخهُخ

 وزارح انصحخ
 ػضى

 انسُذ انىزَر

 انًُذوثُخ انسبيُخ نهزخطُظ
 ػضى

 انسُذ انًُذوة انسبيٍ نهزخطُظ

 انًجهس انىطٍُ نحمىق اإلَسبٌ
 ػضى

 انسُذ رئُس انًجهس

 انًجهس األػهً نهزؼهُى 
 ػضى

 األيٍُ انؼبو انسُذ

انًؤسسخ انًغرثُخ نالررمبء ثبنزؼهُى 

 األونٍ

 ػضى
 انرئُس انسُذ

 وكبنخ انزًُُخ االجزًبػُخ
 ػضى

 انًذَر انسُذ

 انًرصذ انىطٍُ نحمىق انطفم
 ػضى

 انسُذ انرئُس

 انًرصذ انىطٍُ نهزًُُخ انجشرَخ
 ػضى

 انسُذ انرئُس
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  نهزرثُخ نهجًُغ  انهجُخ انزمُُخ نهززجغ :  رركُجخ2يهحك رلى 
 
 

 
 

 انصفخ انذور انهُئخ
انزرثُخ انىطُُخ وانزؼهُى انؼبنٍ وركىٍَ وزارح 

يُسك وطٍُ نهزرثُخ  األطر وانجحث انؼهًٍ

 نهجًُغ
يذَر االسزرارُجُخ 

 واإلحصبء وانزخطُظ

 وزارح انثمبفخ
 ػضى

 يًثم ػٍ انىزارح

 ًُخ االجزًبػُخ واألسرح وانزضبيٍوزارح انزُ
 ػضى

 يًثم ػٍ انىزارح

وزارح انزشغُم 

 وانزكىٍَ انًهٍُ

 يًثم ػٍ انمطبع ػضى انزكىٍَ انًهٍُ لطبع
 يًثم ػٍ انمطبع ػضى لطبع انزشغُم

 يًثم ػٍ انًذَرَخ انؼبيخ ػضى انزؼبوٌ انىطٍُ

 يًثم ػٍ انىزارح ػضى وزارح انشجبة وانرَبضخ

 يًثم ػٍ انىزارح ػضى وزارح األولبف وانشؤوٌ اإلساليُخ

 وزارح انذاخهُخ

انًجبدرح انىطُُخ نهزًُُخ 

 انجشرَخ
 ػٍ انًجبدرح يًثم ػضى

انًذَرَخ انؼبيخ نهجًبػبد 

 انًحهُخ
 ػٍ انًذَرَخ انؼبيخ يًثم ػضى

 يًثم ػٍ انىزارح ػضى وزارح انصحخ

وزارح انزرثُخ انىطُُخ 

وانزؼهُى انؼبنٍ وركىٍَ 

 األطر وانجحث انؼهًٍ

 يًثم ػٍ انمطبع ػضى لطبع انزؼهُى انؼبنٍ

 ػٍ انًذَرَخ  يًثم ػضى يذَرَخ يحى األيُخ 
يذَرَخ انزرثُخ غُر 

 انُظبيُخ
 ػٍ انًذَرَخ  يًثم ػضى

 ػٍ انًُذوثُخ يًثم ػضى انًُذوثُخ انسبيُخ نهزخطُظ

 ػٍ انًجهس يًثم ػضى انًجهس األػهً نهزؼهُى 

 ػٍ انًرصذ يًثم ػضى انًرصذ انىطٍُ نحمىق انطفم

 ػٍ انًرصذ يًثم ػضى انًرصذ انىطٍُ نهزًُُخ انجشرَخ

 ػٍ انًكزت يًثم ػضى يكزت انُىَسكى ثبنرثبط

 ػٍ انهجُخ يًثم ػضى  انهجُخ انىطُُخ نهزرثُخ وانؼهىو وانثمبفخ

 ػٍ انًكزت يًثم ػضى يكزت انُىَُسُف ثبنرثبط
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 انزُسُك نهزرثُخ نهجًُغنجُخ  :  رركُجخ3يهحك رلى 

 
 

 انصفخ انذور انهُئخ

وانزؼهُى وزارح انزرثُخ انىطُُخ 

انؼبنٍ وركىٍَ األطر وانجحث 

 انؼهًٍ
 يُسك

يذَر االسزرارُجُخ واإلحصبء 

 وانزخطُظ

 ػضى يكزت انُىَسكى ثبنرثبط
 ًكزتيًثم ػٍ ان

انهجُخ انىطُُخ نهزرثُخ وانؼهىو 

  وانثمبفخ
 ػضى

 يًثم ػٍ انهجُخ

 ػضى يكزت انُىَُسُف ثبنرثبط
 ًكزتيًثم ػٍ ان

 

 

 


