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 المدرسي الهدر محاربة و التعليم ولوج في الحق حول دولية مناظرة
 

 دولية مناظرة( CSSF) القرويات الفتيات درستم دعم لجنة تنظم   (CNDH) اإلنسان لحقوق الوطني المجلس مع بشراكة

 التابع واللقاءات التكوين بمركز 4102 ديسمبر 7 و 6 يومي" المدرسي الهذر ومكافحة التمدرس في الحق" بعنوان

 .الوطنية التربية لوزارة

 بالمغرب فرنسا لسفارة بعالتا الثقافي والعمل التعاون مصلحة قبل من الممنوح المالي الدعم من كذلك المناظرة هذه وتستفيد

 .   بول هينريش مؤسسة دعم وكدا

 والتكوين للتربية الوطني الميثاق ذلك في بما محددة وبرامج إصالحات عدة التعليمية المنظومة شهدت الوقت، مرور مع

 .قييمالت مصادر حسب للجدل ومثيرة مبهمة نتائجها تظل والتي أهدافها جميع تحقق أن دون االستعجالي، والمخطط

 في التمييز أشكال جميع وحظر األساسية الحقوق وتعزيز حماية على ينص 1122 عام دستور فإن ذلك، إلى وباإلضافة

 : بينها من نذكر أحكام عدة هناك التعليم، في بالحق يتعلق وفيما. المجاالت جميع

 التعليم؛ في األمازيغية اللغة دمج شروط أخرى، أمور ضمن بموجبه، تحدد تنظيمي قانون على تنص التي 5 المادة

 .الجنسين بين والمساواة والمرأة الرجل بين الحقوق في بالمساواة المتعلقة 21 المادة

 وضمان توفير عليها يجب التي الترابية، والجماعات العمومية والمؤسسات الدولة مسؤولية بوضوح تؤكد التي 12 المادة

 جودة؛ ودي وميسر حديث لتعليم والمواطنين المواطنات ولوج حق

 األساسي؛ التعليم ولوج حق لهم وتكفل األطفال حماية على تنص التي 11 المادة

 ... الخاصة االحتياجات ذوي بحقوق المتعلقة 13 المادة

 والديمقراطية والمستدامة البشرية بالتنمية للنهوض مؤسسات بإنشاء تتعلق أخرى أحكام األحكام هذه إلى تضاف

 .والطفولة لألسرة االستشاري والمجلس العلمي والبحث والتكوين للتربية األعلى المجلس ضمنها يوجد التي التشاركية،

 من تعمل عامة منفعة ذات بكونها معترف وطنية جمعية وهي ،2111 عام القرويات الفتيات تمدرس دعم لجنة أنشئت

 تمدرس دعم لجنة أطلقت 1111 عام في اية،الغ لهذه. الكامل التمدرس على وتشجيعهن القروي الوسط فتيات دعوة أجل

 أكثر في فتاة 1011 من أكثر تمدرس على نشأته منذ ساعد الذي" النجاح لتحقيق دراسية منحة" برنامج القرويات الفتيات

 .قروية جماعة 31 من

 وحسب. لتعليما في الحق ذلك في بما اإلنسان حقوق وتعزيز لحماية وطنية مؤسسة اإلنسان لحقوق الوطني المجلس يعد

 اإلنسان حقوق واحترام حماية نحو قدما والمضي المغربية المدرسة تأسيس إعادة: " فإن اإلنسان لحقوق الوطني المجلس

 المجتمع لتغيير الرئيسية الرافعة التعليمية المنظومة إصالح من يجعل مشروع وهو. المجتمعي المشروع لنفس وجهان

 الثقافة لتملك األساسية الرافعات إحدى الصدد، هذا في ، التعليم ويشكل. نماء كثروأ تضامنا وأكثر عدالة أكثر وجعله

 حقوقهم ممارسة وتكريس بمصيرهم التكفل على والمواطنين المواطنات يساعد أنه دام ما اإلنسان، حقوق ومرجعية

 ". االنتماء ومجموعات وبالمؤسسات بالدولة يربطهم الذي االجتماعي العقد ببنود منهم وعيا والتزاماتهم
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 لبدء حان قد الوقت أن  CNDH اإلنسان لحقوق الوطني المجلس و القرويات الفتيات تمدرس دعم لجنة من كل يعتقد

 .الدستور وأحكام والسياسات للبرامج الحالي الوضع ضوء على التعليم ولوج في الحق حول وطني نقاش

   :العنوان

 المدرسي الهذر حجم  العنوان هذا ويبرر" المدرسي الهذر مكافحة و التعليم ولوج حق" هو المؤتمر لهذا المقترح العنوان

 الصغيرة القروية الفتيات تضم خاصة فئات من أغلبهم األطفال ماليين يهم والذي االبتدائي الطور  بداية في يظهر الذي

 ... المشغلين واألطفال الخاصة االحتياجات ذوي واألطفال

  :المناظارة أهداف

 .المدرسي والهذر التعليم ولوج في الراهن للوضع جرد تقديم -

 .الهذر نسبة تقليل على ساعدت التي األخرى البلدان ممارسات أفضل حول األفكار تبادل -

 .المدني المجتمع تجارب تقديم -

 .التعليم في بالحق المتعلقة الدستور بنود لتنفيذ والتنظيمي القانوني اإلطار اقتراح -

 الكمية التعليم مؤشرات تحسين في وتساهم للجميع التعليم ولوج في الحق تضمن التي الملموسة المقترحات جمع -

 .والنوعية

-  

  :المنظمون

 القروية البنات تمدرس دعم لجنة -

 .اإلنسان لحقوق الوطني المجلس -

 

  :المشاركون

 الترابية؛ والجماعات البرلمان: والمنتخبات المنتخبون -

 .والترابي الوطني المستوى على:  العموميون الفاعلون -

 .ودوليون وطنيون خبراء -

 .الخواص الفاعلون -

 .المدني المجتمع -

 المدرسين نقابات -

 المتحدة األمم وكاالت -

 الثنائي التعاون من أعضاء -

 : التاريخ

 .1123 ديسمبر 7 و 0

  :المكان

 .الوطنية التربية لوزارة الوطنية واللقاءات التكوين مركز

 الرباط النهضة حي -( الرباط بلدية من بالقرب) حسنبل محمد شارع: العنوان
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 : بالصحافة االتصال

 خروز  مريم

 myriemkhrouz@gmail.com: اإللكتروني البريد

  661.40.05.28 212+: الهاتف

 نصيف مريم

 m.nassif@comitessf.org: اإللكتروني البريد

   670.88.45.10 212+الهاتف
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