
 
 
 

 األممیة التعلیمیة          جھویة للتربیة والتكویناألكادیمیة ال       التضامن الجامعي المغربي  (ف.د.ش) النقابة الوطنیة للتعلیم 
 سطات -الدار البیضاء  جھة                الدار البیضاء         المكتب الجھوي        

 سطات-جھة الدار البیضاء   
 

 ةــــــــتقنی ةــــــبطاق
  اسم المشروع :  

لقاء تشاوري حول  " اإلستثمار في التعلیم :  ضمانة للمستقبل " .یعقد ھذا اللقاء  في إطار حملة 
الذي یندرج في سیاق الحملة  2016  -أبریل  30إلى     24أسبوع العمل العالمي للتعلیم الممتد من 

وتنخرط ،" IEتحدة والیونسكو وأیضا األمم التعلیمیة   " الدولیة للتعلیم  المنظمة من طرف  األمم الم
 فیھ النقابة الوطنیة للتعلیم باعتبارھا عضو في األممیة التعلیمیة .

 حامل المشروع : 

 النقابة الوطنیة للتعلیم ( ف د ش ) 

 التضامن الجمعي المغربي 

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین جھة.الدار البیضاء سطات

 ة التنشیط : تقنی

لقاء  تشاوري حول تمویل التعلیم انطالقا من اسئلة مطروحة على المشاركین  والمشاركات للتداول 
 .راءه وأفكارهآخل دفي الموضوع ،وأن یطرح كل  مت

 السیاق العام :

 الذي ینظم سنویا منذ 2016یأتي تنظیم ھذا اللقاء التشاوري  في سیاق أسبوع العمل العالمي للتعلیم  
وكان كل سنة یتم تحدید شعار حملة األسبوع العالمي للتعلیم. وقد تعھدت الدول األعضاء في  2001

، وثانوي مجاني وجید ومنصف وشامل األمم المتحدة والیونسكو بالعمل على تحقیق تعلیم ابتدائي
 وبتوفیر مدرسین ومدرسات مكونین تكوینا جیدا یؤھلھم ویجعل منھم أساتذة اكفاء .

 العام للقاء التشاوري :  الھدف

المساھمة في النقاش العمومي حول تمویل التعلیم و ووفاء الدول بتنفیذ التزاماتھا لتمكین تنفیذ 
 .2030 – 2015وتمویل قطاع التربیة والتكوین في إطار الھدف الرابع للتنمیة المستدامة 

 األھداف الخاصة للقاء التشاوري : 

 الخروج  باقتراحات وتوصیات تصب في أھداف  أسبوع الحملة 

 الفئة المستھدفة من اللقاء : 

 جمعیات المجتمع المدني، المؤسسات االعالمیة ،األحزاب السیاسیة، النقابات، المؤسسات العمومیة، 

 
   



 الشركاء المحتملون : 

ممثلون عن  –لجامعي المغربي ممثلون عن التضامن ا –ممثلون عن النقابة الوطنیة للعلیم /ف.د.ش 
 –ممثلون عن المفتشین   –سطات –االكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المھني جھة الدار البیضاء 

ممثلون عن جمعیات المجتمع  –ممثلون األساتذة واألستاذات  -ممثلون عن ھیئة االدارة التربویة 
منتخبون  باحثون ومھتمون مقاولون  –ابقون فعالیات تربویة  ونواب الوزارة س -المدني والحقوقي  

 شركاء ....

 تاریخ ومكان اللقاء :

 سطات  بالدار البیضاء –األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المھني لجھة الدار البیضاء 

 " 15hل " . على الساعة الثالثة بعد الزوا 2016ابریل  27یوم األربعاء 

 قاعة االجتماعات باألكادیمیة 

 رنامج العام للقاء التشاوري الب

 النشاط الساعة

 استقبال المشاركین والضیوف  15.00 - 14.30

15.00 - 15.30 

 افتتاح أشغال اللقاء 

كلمة األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 
 المھني 

 كلمة التضامن الجامعي المغربي 

 كلمة النقابة الوطنیة للتعلیم / ف.د.ش

مناقشة محاور اللقاء التشاوري حول تمویل  17.00 - 15.30
 التعلیم:ضمانة للمستقبل 

17.00 - 17.30 
 حفل شاي 

 عرض الخالصات 

 


