
 األول السؤال*   

 والتعارف الجلسة بأعمال المشاركة عن للحديث دقيقتين لمدة مساحة - تمهيدية مالحظات

 السيد رئيس الشؤون الحكومية العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 السيد الرئيس التنفيذي ملؤسسة إنجاز العرب

 ربالدول العربية الشقيقة وكذلك ممثلو وزارة االستثماالسيدات والسادة ممثلو وزارات التربية والتعليم 

امج جيني وهو برنامج إدماج حضرات السيدات والسادة، تحضر معي السيدة إلهام العزيز مديرة برن

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املنظومة التربوية والذي أعطى انطالقته جاللة امللك محمد 

 .2005السادس سنة 

وأنا أشارك معكم في هذه الجلسة الحوارية التي تتناول سعادتي  بالغ عن لكم البداية أن أعربأود في 

بالنقاش موضوعا ذا راهنية كبيرة، يتعلق بحماية وتحصين مستعملي األنترنيت من مختلف املخاطر التي 

 ر.أكثر عرضة لهذه املخاط الذين يعتبرونقد تتهددهم، وخاصة لدى فئة األطفال والطالب، 

وتتعزز راهنية هذا املوضوع، بشكل كبير، في ظل السياق الكوني الذي فرضته جائحة كورونا، وما واكبها 

من تغييرات جوهرية في أنماط التعليم، من خالل توسيع نطاق التعليم عن بعد، وتكثيف استعمال 

 نولوجيا.من لهذه التك، وما يرتبط بذلك من مخاطر االستعمال غير ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بوية، به املنظومات التر  تضطلعيشكل فرصة الستحضار الدور الكبير الذي يمكن أن هذا امللتقى  إن

 ، من أجل الرفع من مستوى وعيتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتومختلف الهيئات الفاعلة في مجال 

لتهديدات التي قد تجابه األطفال أثناء تالميذ املدارس وطالب الجامعات، إلى جانب أولياء أمورهم، با

ولوجهم للفضاء الرقمي، وكذلك من أجل تحسيسهم وتكوينهم ومواكبتهم في مجال االستعمال المن 

 لألنترنيت.

ويشكل هذا اللقاء، كذلك، مناسبة سانحة من أجل تقاسم تجارب مختلف الدول املشاركة، في مجالي 

 فات االستعمال غير المن لألنترنيت.التعليم عن بعد، وتحصين األطفال من آ

وهنا، أود أن أتقدم بأحر التشكرات للقائمين على مؤسسة إنجاز العرب، ومؤسسة إنجاز املغرب، و 

Google Arabia والتي نأمل من خاللها في أن نجد األجوبة  على تنظيمهم لهذه الجلسة الحوارية الهامة

 .مجال االستعمال المن لألنترنيت املناسبة للعديد من التحديات التي تطرح في

 

   



 الثاني السؤال*   

 بعد؟ عن للتعليم وجاهزيتهم الطالب تفاعل تقيمون كيف برأيكم،

تبعا للظرفية املتعلقة بجائحة كورونا، من بين القرارات االحترازية التي تم اتخاذها السنة املاضية كان 

، في اليوم ذاته انطلقت عملية التعليم عن بعد عبر 2020مارس  16قرار إغالق املؤسسات التعليمية في 

لها بث جميع الدروس بصفة والتي من خال TelmidTiceاالنترنت وعبر مجموعة من املنصات على رأسها 

 رقمية وفي نفس الوقت تم بث الدروس املصورة عبر القنوات التلفزية. 

 العالي ليموالتع املنهي والتكوين الوطنية التربية وزارة اعتمدتها التي ،"بعد عن التعليم" آلية لقيت

 وضمان الحضورية الدروس لتعويض بيداغوجي كخيار  الوطنية، التربية قطاع العلمي، والبحث

 ،"19 وفيدك" كورونا فيروس تفش ي من للوقاية االحترازية التدابير  إطار  في البيداغوجية، االستمرارية

 ستمراريةبا موصين التربوية، واألطر  األمور  وأولياء والباء واألمهات واملتعلمين املتعلمات استحسان

 توظيفو  استخدام مجال في التربويين الفاعلين قدرات دعم وكذا خدماتها وتجويد تنويع مع استخدامها

 االستفادة صفر  تكافؤ  وتعزيز  الرقمية بالبنيات االرتقاء عن فضال  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا

 .النائية واملناطق القروي العالم لفائدة اإليجابي والتمييز  البيداغوجية اللية هذه من

" املفتوح رأيال الستطالع" إلكترونية استبيانات ثالثة ملضمون  ووصفي كمي تحليل على بناء ذلك جاء

اقعها عبر  الوزارة، أطلقته الذي  ماي 20 إلى أبريل 21 من املمتدة الفترة خالل الرسمية، االلكترونية مو

 "عشوائية عينة" الدراسة شملت حيث ،"بعد عن التعليم" وفعالية نجاعة مدى لتقييم وذلك ،2020

 الحضري  ينبالوسط مختلفة بمناطق واألمهات والباء التربوية واألطر  واملتعلمات املتعلمين من مهمة جد

 ألف 100 تجاوزت الثالث، التعليمية وباألسالك عشر، اإلثنتى الجهات مختلف عبر  والقروي،

 (.ة)مشارك

 التربوية طر واأل  واألسر  املتعلمين بين جيد بشكل التواصل استمرارية االستطالع هذا نتائج أظهرت وقد

 استمرار  واملتعلمين املتعلمات من % 71 من أكثر  أكد حيث االستثنائية، الظرفية هذه خالل واإلدارية

 املشاركين األساتذة من 65 % أكد فيما التعليمية، ملؤسساتهم واإلداري  التربوي  الطاقم مع التواصل

 .تالميذه مع األسبوع في مرات ثالث من أكثر  التواصل

الحال هناك تفاوت ما بين الوسط الحضري والوسط القروي وكذلك املناطق النائية،  بطبيعة

الذي لدينا اليوم هو العمل أكثر من أجل ضمان تكافؤ الفرص ما بين الوسط الحضري  والتحدي

واملناطق النائية، كان هذا التقييم الذي قمنا به وأشرت هنا إلى استطالع الرأي ولكن والوسط القروي 



قامت املفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة بتقييم مؤسساتي والذي أثبت تقريبا نفس نتائج  كذلك

 استطالع الرأي.

 

 الثالث السؤال

 األطفال وخصوصا الطالب لحماية اتخاذها تحاولون التي الوقائية اإلجراءات هي وما لإلنترنت، اآلمن االستخدام أهمية

ا حول ما اتخذته الوزارة في م هذه الفرصة من أجل تقديم بعض التوضيحاتفي البداية ال بد أن أغتنم 

، فالتقدم تكاد ال تحص ى فوائد كثيرةلشبكة االنترنت  ال شك أنيتعلق باالستخدام المن لألنترنت، ف

تخدامهم وأبنائنا ليكثفوا اس تالميذناالتكنولوجي الكبير والسريع لهذه الشبكة أعطى مساحة خصبة ل

عاملية زيادة في عدد ال COVID19ستجد باإلضافة إلى ذلك، شهدت جائحة فيروس كورونا امل، لها 

 ،دياتمن املخاطر والتح للعديد ، الش يء الذي زاد من فرص تعرضهمبعالم اإلنترنت األطفال امللتحقين

وغير  ةعنيف ياتمحتو االطالع على األخبار املزيفة، و ولوج و  قبيل استعمال املعلومات الشخصية،من 

 املحتالين عبر اإلنترنت، وشبح االستدراج واالعتداءإلى جانب احتماالت النصب من طرف ، ةالئق

 .واالستغالل الجنسيين عبر اإلنترنت

 

 وعيا منها بكل هذه املخاطر ، قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

علومات واالتصاالت في املؤسسات التعليمية باعتماد برامج تصفية االنترنت منذ إدراجها لتكنولوجيا امل

إدراج موضوع االستعمال المن واملسؤول لالنترنت في مصوغات تكوين األساتذة في تكنولوجيا وكذلك 

 في العصر الرقمي الوالدينخاص بدور ، كما أنها قامت بنشر دليل 2007املعلومات واالتصاالت منذ سنة 

والذي يقدم  ، 2009سنة  املرصد الوطني املغربي لحقوق الطفل  ومكتب اليونسكو بالرباط،من إنتاج 

سلسلة من النصائح والحلول لتوجيه تصرفات الباء واملعلمين بشكل يومي ملعالجة مخاوفهم املشروعة 

 .تيبشأن املخاطر املحتملة املرتبطة باستخدام اإلنترن

على تنظيم حملة وطنية للتحسيس حول االستعمال  2017الوزارة منذ سنة  باإلضافة إلى ذلك، واظبت

ل بكافة املؤسسات التعليمية باململكة املغربية، حيث يعممن كل سنة المن لالنترنت طيلة شهر فبراير 

وعوية عمل ت اتعقد ورشعلى و  ،الدراسية همفصولاألساتذة على مناقشة هذه القضية مع التالميذ في 

سيط االنترنت، عن طريق شرح وتب التي يمكن أن يتعرضوا لها عبر شبكةواملخاطر من الجرائم  تهملحماي

 .الكيفية السليمة الستخدام االنترنتوصالت توعوية عن  الجيدة وعرضمجموعة من املمارسات 

فبراير، فعدد  9واسمحوا لي أن أتقاسم معكم املعطيات الخاصة بحملة هذه السنة التي انطلقت يوم 



تلميذ وتلميذة عدد الفتيات منهم  185322هذه العملية إلى حد الساعة هو التالميذ الذين استفادوا من 

 .ورشة 5165تلميذة وعدد الورشات التي تم تنظيمها هو  89129

ساهمت الوزارة إلى جانب مجموعة من املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إنتاج دليلين حول  كما

َهين لألطفال أقل من  سنة، والذين  12سنة، وأكثر من  12املمارسات الجيدة لألمن السيبراني، موجَّ

ة الحماية ييقدمان شروحات تفصيلية للمخاطر التي قد يتعرضون لها على االنترنت باإلضافة إلى كيف

 منها؛ كما يتوفر هذان الدليالن على اختبار لإلدمان على االنترنت.

   

 الرابع السؤال*     

 االنترنت أبطال برنامج سفراء أيضا ليكونوا مهاراتهم وصقل المعلمين تدريب أهمية

 

 والبحث ليالعا والتعليم املنهي والتكوين الوطنية التربية وزارة تشرفنظرا ألهمية تدريب األساتذة، 

 االتكنولوجي وباعتبار  بعد؛ عن وأخرى  الحضورية التكوينات من مجموعة وتوفير  إعداد على العلمي

 منصات ر توفي املاضية سنوات الخمس خالل تم فقد بعد، عن التكوينات لتوفير  ناجعة وسيلة الرقمية

 :كمثال. دوليا بها املعمول  للمعايير  تستجيب رقمية

 قلتعمي التربوية لألطر  املوجهة التعلمية باملوارد الغنية ComPracTICE  بعد عن التكوين منصة( 1

 تربوي  إطار  11301 تكوين تم حيت. التدريس في واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إدماج في خبراتهم

 اإلنترنت على مفتوحة مساقات عن عبارة وهي MOOC GENIE-TICE  بعد عن التكوين منصة( 2

 استفاد حيت. ةالتربوي لألطر  املنهي األداء وتطوير  التعلم إلى تهدف كما املستفيدين من كبير  لعدد وموجة

 تربوي. إطار  138 35 من أزيد منها

 استئناس بعد عن التعلم مجزوءة ترنو  takwine.men.gov.ma-http://e املستمر  التكوين منصة (3

 عن التدريسو  االفتراض ي، القسم مفهوم املجزوءة وتعتمد بعد عن التعليم بمنصات التربويين الفاعلين

 .بعد عن التقويمكذلك و  بعد، عن البيداغوجي والتفاعل بعد،

وإنجاز العرب وإنجاز املغرب سنتظافر الجهود من  Google Arabiaوبالتأكيد أننا إلى جانب شركائنا 

بأداء السادة األساتذة وتمكينهم من الكفايات الضرورية من أجل إنجاح برنامج أبطال  أجل اإلرتقاء

 االنترنت.

http://e-takwine.men.gov.ma/

