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مدیرة العامة لمنظمة الیونسكو؛سعادة السیدة ال  
جواد بن سالم العریضالسید سعادة  ؛بمملكة البحرین نائب رئیس مجلس الوزراء   
  بمملكة البحرین؛ التربیة والتعلیم ماجد بن علي النعیمي وزیرالسید سعادة 

يحسین ابراھیم الحماد سعادة السید وزیر التربیة والتعلیم   بجمھوریة اإلمارات  
متحدة؛العربیة ال   
ات والسادة السفراء؛السید  

حضرات السیدات والسادة، أیھا الحضور الكریم؛  
 

إنھ لشرف عظیم لي أن أمثل بلدي، المملكة المغربیة، في ھذه التظاھرة الخاصة 
الیونسكوبمنح جائزة  الستخدام تكنولوجیات  الملك حمد بن عیسى آل خلیفة-

بالمملكة المغربیة،  جیني"" رنامجبالمعلومات واالتصال في مجال التعلیم إلى 
وبرنامج  

 CLIX du projet Tata Institute of Social Sciences بالھند.  
عمیق امتناني لمملكة البحرین بالغ تقدیري وویطیب لي في البدایة أن أعبر عن 

، على بالغ عنایتھ بشؤون حمد بن عیسى بن سلمان آل خلیفةالفاضل ولملكھا  ،الشقیقة
 تكنولوجیات المعلومات واالتصال في التعلیمالتعلیم عموما، وبتشجیع دمج التربیة و

  على وجھ الخصوص.
 المتواصل للتربیة والتعلیم اعلى دعمھ "الیونسكو"لمنظمة الشكر موصول و

.دول العالموعلى مجھوداتھا القیمة من أجل تعمیم التعلیم للجمیع في جمیع  ،والثقافة  
تنظیم ھذه المبادرة الطیبة، وعلى بخالص الشكر على  یِھَمالِِكلَ أتقدم  ویسعدني أن 

التربویة في مجال  حتفي من خاللھا بإنجازات المنظوماتالتي ن الھامة ھذه التظاھرة
أصبحت تشكل  التي، في التعلیم لمعلومات واالتصالتكنولوجیا ااستعمال ترسیخ 

االنخراط والت العالم، ، ومواكبة تحوالنھوض بجودة التعلماتشرطا حاسما في 
الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة.  
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ھو تتویج لمسار لإن تشریفنا الیوم بھذه الجائزة القیمة، التي نعتز بھا أیما اعتزاز، 
حافل من العطاء اسمحوا لي أن أقدم بعض معالمھ في عجالة.  

انبثاقھ انطالقا من  في التعلیم صاللمعلومات واالتتكنولوجیا افقد عرف برنامج   
جعل  الذي دعا إلىالتوجیھات السدیدة لصاحب الجاللة محمد السادس أیده هللا 

صر التكنولوجیا والثورة الرقمیة.المدرسة تندرج في ع  
استلھاما لھذه التوجیھات، عملت الحكومة المغربیة على وضع استراتیجیة وطنیة 

في التعلیم  التصالم تكنولوجیا المعلومات والتعمی برنامج "جیني" – الذي أعطى  -
2005انطالقتھ صاحب الجاللة بمناسبة الدخول المدرسي لسنة  -2006.  

ویھدف ھذا البرنامج إلى المساھمة في بناء مجتمع المعرفة والتنمیة المستدامة 
في العملیة  تكنولوجیا المعلومات واالتصالخالل إدماج وخاصة من بالمغرب، 
ةالتعلیمی جعلھا تواكب المناھج التعلیمیة الوطنیة بشكل تدریجي.و، التربویة-  

، مكونات أساسیة 5وتتمحور استراتیجیة العمل التي تم اعتمادھا في ھذا المجال حول 
، ثم التحسیس واإلعالمتھم البنیة التحتیة والتجھیز، والتكوین، والمضامین الرقمیة، و

.الحكامة والقیادة  

سادةحضرات السیدات وال  
منذ إرساء ھذا  العدید من المكتسبات كحصیلة عامة، یمكن القول أنھ تم تحقیق

من  %68من المؤسسات التعلیمیة، وربط  %87، حیث تم استھداف البرنامج
.منھا بالوسط القروي %40المؤسسات التعلیمیة بشبكة األنترنیت، توجد   

000، أي ما مجموعھ %100كما تم تكوین مجموع الھیئة التربویة بنسبة   266 
ناھیك عن التكوینات عن بعد من خالل مسطحات مفتوحة من أجل دعم  ،مستفید(ة)

.ل تكنولوجیا المعلومات واالتصالقدرات المدرسین في مجا  
من المواد الدراسیة، وھي توافق  %90أما بخصوص المضامین الرقمیة، فقد ھمت 
لفاعلین المعنیین. البرامج التعلیمیة، وتم وضعھا رھن إشارة ا  

ونشر المضامین الرقمیة من قیادة التغییر لدى ھیئة التدریس من خالل  إعدادوقد مكن 
000ورشة محلیة، وتوزیع  200 حقیبة معلوماتیة، وإحداث المرصد الوطني  230 

. الستعمال ھذه التكنولوجیات  
000تكوین حوالي كما تم   بادرة أسبوع تلمیذ(ة) في مجال البرمجة في إطار م 600 

. Africa Code Weekالبرمجة بإفریقیا   
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الحدیث عن الحصیلة یدفعنا على استشراف آفاق ھذا البرنامج، حیث اعتمدت إن 
2015بالدنا رؤیة استراتیجیة لإلصالح التربوي  إلرساء مدرسة اإلنصاف  2030-

على للتربیة والتكوین والبحث والجودة واالرتقاء، تم تھیئھا من طرف المجلس األ
، وسیتم إقرارھا بواسطة قانونالعلمي بتوجیھات من جاللة الملك نصره هللا إطار ھو -

.اآلن في مسطرة المصادقة التشریعیة  
التوصیات العامة لمنظمة الیونسكو لسنة  وانسجاما معوانطالقا من ھذه الرؤیة، 

سنقوم بتحیین خطة عملنا في  ،بتكنولوجیا المعلومات واالتصال المرتبطة 2015
مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصال، لرفع التحدیات الكبرى المطروحة والمتعلقة 

ھ الخصوص بتعمیم استعمال ھذه التكنولوجیا بالفصول الدراسیة، من خالل جعلى و
توفیر التجھیزات والوسائل اللوجیستیة الضروریة، والربط بشبكة األنترنیت العالي 

 الصعبة من استخدام ھذه التكنولوجیا،و القرویة ، وتمكین التالمیذ باألوساطالصبیب
، مع العمل لدمقرطة استخدامھا وتحقیق تكافؤ الفرص في ولوج المعرفة الرقمیة

على إدراج ھذه التكنولوجیات في مراحل تعلیمیة متقدمة ابتداءا من التعلیم األولي، 
، ییف الزمن المدرسي مع الثورة الرقمیةفضال على تطویر المضامین الرقمیة، وتك

وتنمیة كفایات التالمیذ في العدید من المجاالت كالقراءة والحساب والبرمجة، 
  وتیسیر عملیة اندماجھم في الحیاة العملیة.

لتركیز على ھدفین أساسیین من أجل ترسیخ إدماج المدرسة في وعلى ھذا األساس، سیتم ا
مجتمع المعرفة:  

لي لھذه التكنولوجیات في المنھاج الدراسي منذ مرحلة إعداده؛اإلدراج الفع .1  
، من خالل تكنولوجیا المعلومات واالتصالتنمیة كفایات التالمیذ في مجال  .2

إرساء الثقافة الرقمیة لدیھم، وتعمیم استعمال المعلومیات.   
حضرات السیدات والسادة  

بویین الذین یعملون في مجال ختاما، أود أن أعبر عن بالغ تقدیري لكل الفاعلین التر
نشر التربیة وترسیخ المعرفة الرقمیة، سواء داخل المغرب أو في العالم أجمع، 
 وأجدد أحر تشكراتي لمملكة البحرین الشقیقة التي تربطنا بھا عالقات أخوة متینة،

، للجمیعمدى الحیاة  تسھر على إتاحة فرص التعلمولمنظمة الیونسكو التي  ولملكھا،
في ھذا  كذلك الذي یتم تتوجیھ CLIXم بتھانئي الحارة للقائمین على البرنامج وأتقد
اللقاء.  

وبركاتھ.ى شكركم على حسن اإلصغاء، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالأ  


