
 

 

 

 

 

 

 

  

يومه الثالثاء    طنجة تطوان الحسيمة،  ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهةنظمت ا
المناظرة المرئية، لقا  2020ديسمبر    29 تقنية  الدراسة    ء عبر  نتائج  لتقديم وتقاسم  خصص 

 . بالجهة درسيبالوسط المعنف النوعية حول ال
ج الثاني  درج ضمن البرنامطار أجرأة مشروع التعليم الثانوي المن إ في  ة  هذه الدراسأتي  وت 
األلفيةللتعاون   تحدي  وهيئة  المغربية  الحكومة  وت بين  النوع  ،  عمل  برنامج  لمضامين  فعيال 

 . (PAGIS)اإلدماج االجتماعي  و 
وأبرز   هذه الدراسة  ، مدير األكاديمية، اجعو ذ. محمد  ، ثمن  رحيبيةوفي معرض كلمته الت 
كما   ت المنظومة التربويةس أساسا جميع مكوناتم   وسط المدرسيأيضا أن ظاهرة العنف في ال

ذات  الممارس على التلمي للعنف    الزمةلا  كما أكد على ضرورة إعطاء العناية ،  ختلفةتأخذ أنماط م 
  اللالقدرات من خ   أوالهما تعزيز   ، اسيتين االشتغال على مسألتين أس  عن طريقوذلك    ميذ والتال

     .الشأن في هذان إعمال القانو ما هثانيعنف بالوسط المدرسي و ضة المناهمجال التكوين في 
  لبرنامج تحدييرة العامة  ، المدري السيدة ثرية العس  كلمة   ،عمال اللقاءجدول أ   تضمنقد  و 
ي؛  التعاون واالرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصواألستاذ عزيز نحية مدير    ـ المغرب  األلفية

بوجي  والسيدة سهام  ؛  وكالة تحدي األلفيةلتعليم الثانوي ب مشروع ار  يوالسيد محمد ميريس مد
 .بالوكالةماعي  ة النوع واإلدماج االجتمدير 

التي تهدف    سةالدرا  هذه  نتائجاع،  لم االجتمع، أستاذ  الدكتور كمال المالخ، قدم  إثر ذلك
  انطالقا  ،بجهة طنجة تطوان الحسيمة   درسيعنف بالوسط المإلى إنجاز تحليل نوعي لوضعية ال

  افة إلى تجاربهمباإلض  الفاعلين األساسيين داخل المجتمع المدرسيمن استقصاء آراء وتمثالت  
من أجل اإلسهام في الحد من هذه الظاهرة وتطوير  مؤسسات ثانوية،    بعنية من أربع  وذلك

 . أساليب الوقاية منها
نوا هذه ثم   الذين  المشاركينو   المشاركات  من طرف  إيجابياهذا اللقاء تفاعال  وقد عرف  

   . جميع المقترحاتل  فيضةمست  دراسة عقد ورشة أخرى من أجل رةرو على ضوأكدوا الدراسة 
المستفيدة من مشروع تحدي    34المؤسسات التعليمية    ومدير   ذا االجتماع شارك في ه

صالح المعنية باألكاديمية والمديريات  مؤساء الر و بالجهة ورئيس قسم الشؤون التربوية  األلفية  
   .اإلقليمية

 

خباري   بالغ إ 

2020ديسمرب  29ثالاثء إل   

   


