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: مقدمة  

أصبح العنف بشتى أنواعه ٌشكل حٌزا كبٌرا فً حٌاتنا الٌومٌة، حٌت صار ٌقتحم  مجال تفكٌرنا     

و سمعنا و أبصارنا لٌل نهار ، خاصة منه العنف المدرسً ألنه ٌصٌب الطفل  بوصفه الحلقة 

األضعف فً السلم االجتماعً، ال ٌستطٌع الدفاع عن نفسه خاصة أنه  ٌنتظر منه أن ٌكون رجل 

 .الغد

ووعٌا بخطورة هذه اآلفة و دور المجتمع المدنً فً الحد منها، ارتؤت جمعٌة التعاون للتنمٌة    و 

الثقافة  القٌام بحملة تحسٌسٌة لنبذ العنف المدرسً الذي ٌجتاح مإسساتنا  التعلٌمٌة و تماشٌا مع 

االهتمام الكبٌر الذي ٌولٌه المنتظم الدولً لقضاٌا الطفل، خاصة قرار الجمعٌة العامة لألمم 

 القاضً بجعل العقد األولى من األلفٌة الثالثة، عقد إرساء ثقافة ال عنف 1998المتحدة  لسنة 

حٌث أنشا  عقبه أول مرصد أوروبً لمراقبة الظاهرة، كذلك . والسالم لصالح أطفال العالم

 و "العًف الهدرسٖ ّ السٗاسات العهّهٗة " حول 2001تطبٌق توصٌات أول ندوة عالمٌة لسنة 

كذلك بناء على الدراسة التً قامت بها المدرسة العلٌا للطب النفسً بالدار البٌضاء بتنسٌق مع 

لجنة مكونة من عدة أقسام وزارٌة و األونٌسٌف برباسة وزارة  التربٌة الوطنٌة   و التعلٌم العالً  

داخل المدارس من  و التً أفضت إلى تشخٌص أنواع العنف التً تمارس أحٌانا على التالمٌذ

غٌر واعٌن بان العنف هو نقٌض للتربٌة المنشودة، فهو ٌهدر الكرامة اإلنسانٌة،  طرف أساتذتهم

ألنه ٌقوم على تهمٌش اآلخر و تصغٌره و الحط من كرامته، و جعله كابنا مكبوتا ٌعانً من شتى 

 .عقد نفسٌة

 

 

 

 

 

 

و لكً ال ٌبقى بلدنا فً معزل عما ٌقع فً العالم من تطور و اهتمام بقضاٌا الطفل 

بوصفه رجل المستقبل خاصة فً المإسسات التربوٌة و ما تعرفها هذه األخٌرة من 

و للتذكٌر أنجزت جمعٌة التعاون للتنمٌة و .  تنام لظاهرة العنف فً السنوات األخٌرة

الثقافة بشراكة مع األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن بالجهة الشرقٌة و النٌابة 

اإلقلٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة بوجدة، و جامعة محمد األول و الخلٌة الجهوٌة للتكفل 
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بالنساء و األطفال ضحاٌا العنف، و وكالة التنمٌة االجتماعٌة دراسة مٌدانٌة حول 

 مإسسة تعلٌمٌة بمدٌنة وجدة خالل الموسم الدراسً 18العنف المدرسً، شملت 

2011-2012. 

هذا من جهة، و من جهة أخرى قامت الجمعٌة وبشراكة مع الوكالة اإلسبانٌة للتعاون 

الدولً  من أجل التنمٌة تحث إشراف وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمٌة 

إعدادٌة الذي /  ثانوٌة12  شمل"ًتذ العًف الهدرسٖ"االجتماعٌة بإنجاز مشروع 

 من نساء و رجال 200 تلمٌذا و تلمٌذة ، مباشرة بعد مرحلة تكوٌن 11030استفاد منه 

و الهدف من هذا كله االعتماد على البٌداغوجٌة . (أساتذة و أطر إدارٌة )التعلٌم   

المإسساتٌة، فً إرساء ثقافة الالعنف و التواصل اإلٌجابً الفعال، و تسٌٌد التسامح فً 

    .سلوكنا و تحكٌم العقل و المحبة فً تصرفنا و نبذ العنف و الحقد المجانً

 

 التًفٗذ الهادٕ للهشرّع

من أجل إنجاز المشروع وفق ما تنص علٌه بنود اتفاقٌة الشراكة ذات الصلة،  قامت الجمعٌة بنشر عروض 

 .الترشٌح النتقاء المكونٌن و المإطرٌن عبر منابر إعالمٌة محلٌة و وطنٌة

:انتقاء المإطرٌن و المكونٌن  

:التالٌة أسماإهم- مكونً المكونٌن- و بعد التوصل بالعروض قامت الجمعٌة بانتقاء المإطرٌن  

 فً علم النفسيالدكتور عبد الجلٌل الحرشً اختصاص   

 الدكتور كمً عبد المجٌد اختصاصً فً األمراض النفسٌة 

 األستاذة فاطمة حمودة مساعدة اجتماعٌة  بإستبنافٌة وجدة 
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 : أٌام و هم كالتال10ًكما تم انتقاء المكونٌن األربعة الذٌن سٌستفٌدون من التكوٌن لمدة 

 السٌد العمرانً أحمد إطار تقنً و فاعل جمعوي 

  ًالسٌد محمد زغودي أستاذ و إعالم 

 السٌد المصطفى بحكانً أستاذ و مرشد تربوي و فاعل جمعوي 

 السٌد المصطفى الصقلً إطار داري و فاعل جمعوي 

 :تمّٗى الهمًّٗى

 لمدة عشر أٌام، بتؤطٌر من المإطرٌن الذٌن تم 2013 ٌناٌر 7انطلقت دورة تكوٌن المكونٌن ٌوم االثنٌن 

انتقاإهم لهذه العملٌة، و مرت هذه الدورة فً أحسن الظروف، استفادة منها المكونون بشكل جٌد حٌث تمٌزت 

بمناقشة جمٌع المحاور و االستفادة منها من أجل القٌام بمهمة تكوٌن نساء و رجال التعلٌم  بالطرٌقة المؤمولة، و 

 :فٌما ٌلً جدول تكوٌن المكونٌن

 المكان الموضوع (ة)المإطر التارٌخ

07/01/2013 

08/01/2013 
 الدمتّر عتد الجلٗل الحرشٖ

التّاصل غٗر العًٗف تٗى -
 األشخاص

 التدتٗر ّ حل الًزاعات-

زًقة أحهد شّقٖ رقم : هقر الجهعٗة

  حٖ هّرٗطاًٗا04

09/01/2013 

10/01/2013 

11/01/2013 

 الدمتّر عتد الهجٗد مهٖ
الترتٗة الّطًٗة ّ السلّك -

 الالعًفٖ

زًقة هّالٕ : هقر الجهعٗة ساتقا
الطاتق - أحهد لمرارٕ عهارة هًّٗة

 -األّل

14/01/2013 

15/01/2013 

16/01/2013 

 الدمتّر عتد الجلٗل الحرشٖ
التّاصل الغٗر عًٗف تٗى -

 األشخاص
 التدتٗر ّ حل الًزاعات-

زًقة أحهد شّقٖ رقم : هقر الجهعٗة

  حٖ هّرٗطاًٗا04

17/01/2013 

19/01/2013 

 فاطهة حهّدة
هساعدة اجتهاعٗة تالخلٗة 

الجِّٗة للتمفل تالًساء ّ األطفال 
 ضحاٗا العًف

 الّساطة االجتهاعٗة
زًقة أحهد شّقٖ رقم : هقر الجهعٗة
  حٖ هّرٗطاًٗا04

 تمّٗى تمهٗلٖ

و لضمان النجاعة و اإللمام بجمٌع جوانب مضامٌن التكوٌن، تم  إدراج تكوٌن تكمٌلً حول 
تقنٌات التواصل مع الكبار و األندراغوجٌا بتؤطٌر من طرف األطر التابعة للمنسقٌة الجهوٌة 

زكرٌاء البهٌوي و   :  لوكالة التنمٌة االجتماعٌة بوجدة، استمرت طٌلة ٌومٌن من طرف السٌدٌن 
 مراد الزروالً
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 الفتات تتضمن  اإلشارة 3  من أجل توفٌر جمٌع الوسابل الناجعة إلنجاح هذا البرنامج تم إعداد  

إلى البرنامج و الشركاء وتحدٌد تارٌخ و مكان تنظٌم األٌام التكوٌنٌة الخاصة بتكوٌن رجال ونساء 

 منه، كما تم طبع المطبوعات 28 إلى غاٌة 2013 فبراٌر 04 ٌوما ابتداء من 16التعلٌم طٌلة 

. الخاصة بتنفٌذ البرنامج ووضعت داخل ملفات وسلمت إلى جمٌع المشاركٌن فً األٌام التكوٌنٌة

 تتضمن هذه المطبوعات البرامج الزمنٌة وملخصات عن المحاور التكوٌنٌة كما تم إعداد أقراص 

مدمجة تحتوي على جمٌع مضامٌن المواد التكوٌنٌة، وطبع شهادات المشاركة والمطوٌات التً 

 .  المستفٌدة من البرنامج12ستوزع على تالمٌذ المإسسات التعلٌمٌة 
و تم أٌضا توفٌر جمٌع الوسابل المساعدة على نجاح التكوٌن من سبورات مغنطٌسٌة و أقالم 

 و الحواسب و ذلك بالمركب power pointeوأوراق للكتابة و ملفات و آالت العرض بتقنٌة 

 .التربوي التعاونً ابن خلدون بوجدة

 : وحدد برنامج التكوٌن على الشكل التالً

 :الهؤطرّى ّ الهحاّر (1

 المحور  المإطرونساتذةاأل

 التربٌة الوطنٌة و السلوك غٌر العنٌف المصطفى بحكانً

 التواصل  غٌر العنٌف بٌن األشخاص أحمد العمرانً

 التدبٌر و حل النزاعات محمد زغودي

 الوساطة االجتماعٌة المصطفى الصقلً
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 ترًاهج دّرتٖ التمّٗى الخاص تاألطر التعلٗهٗة 
      

 

 

 1المجموعة رقم 

 100: عدد المستفٌدٌن و المستفٌدات

 2013فتراٗر   14 ، 13 ، 12 ، 11  ــ  7 ، 6 ، 5 ، 4 نأٌام التكوي

  زواال13 صباحا إلى 9من  التوقٌت 

 ( د15 )إسراحة : 11الساعة 

 وجبة الغداء:  د15 و 13الساعة 

 وجدة- المركب التربوي التعاونً إبن خلدون المكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2المجموعة رقم  

 100: عدد المستفٌدٌن و المستفٌدات

 28 ، 27 ، 26 ، 25  ــ  21 ، 20 ، 19 ، 18 أٌام التكوٌن

 2013فتراٗر 

  زواال13 صباحا إلى 9من  التوقٌت

 ( د15 )إسراحة : 11الساعة 

 وجبة الغداء:  د15 و 13الساعة 

 وجدة- المركب التربوي التعاونً إبن خلدون المكان
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 :تفّٗج الهجهّعتٗى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموعة األولى

     التارٌخ

 الفوج

04 

 فبراٌر

05 

 فبراٌر

06 

 فبراٌر

07 

 فبراٌر

11  

 فبراٌر

12  

 فبراٌر

13 

 فبراٌر

14 

 فبراٌر

التربٌة الوطنٌة    01
و السلوك  غٌر 

 العنٌف

التواصل  غٌر 
العنٌف بٌن 
 األشخاص

التدبٌر و حل 
 النزاعات

الوساطة 
 اإلجتماعٌة

الوساطة  02
 اإلجتماعٌة

التربٌة الوطنٌة 
و السلوك  غٌر 

 العنٌف

التواصل  غٌر 
العنٌف بٌن 
 األشخاص

التدبٌر و حل 
 النزاعات

التدبٌر و حل  03
 النزاعات

الوساطة 
 اإلجتماعٌة

التربٌة الوطنٌة     
و السلوك  
 غٌر العنٌف

التواصل  غٌر 
العنٌف بٌن 
 األشخاص

التواصل  غٌر  04
العنٌف بٌن 
 األشخاص

التدبٌر و حل 
 النزاعات

الوساطة 
 اإلجتماعٌة

التربٌة الوطنٌة     
و السلوك  غٌر 

 العنٌف
 

 المجموعة الثانٌة

     التارٌخ

 الفوج

18 

 فبراٌر

19 

 فبراٌر

20 

 فبراٌر

21 

 فبراٌر

25 

 فبراٌر

26 

 فبراٌر

27 

 فبراٌر

28 

 فبراٌر

التربٌة الوطنٌة    01
و السلوك  غٌر 

 العنٌف

التواصل  غٌر 
العنٌف بٌن 
 األشخاص

التدبٌر و حل 
 النزاعات

الوساطة 
 اإلجتماعٌة

الوساطة  02
 اإلجتماعٌة

التربٌة الوطنٌة 
و السلوك  غٌر 

 العنٌف

التواصل  غٌر 
العنٌف بٌن 
 األشخاص

التدبٌر و حل 
 النزاعات

التدبٌر و حل  03
 النزاعات

الوساطة 
 اإلجتماعٌة

التربٌة الوطنٌة     
و السلوك  
 غٌر العنٌف

التواصل  غٌر 
العنٌف بٌن 
 األشخاص

التواصل  غٌر  04
العنٌف بٌن 
 األشخاص

التدبٌر و حل 
 النزاعات

الوساطة 
 االجتماعٌة

التربٌة الوطنٌة     
و السلوك  غٌر 

 العنٌف
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 :اًطالقة الدّرة التمًّٗٗة الخاصة تأطر التعلٗم

 على الساعة التاسعة صباحا نظم اجتماع خاص بإعطاء 2013 فبراٌر 4وفً ٌوم االثنٌن 

 االنطالقة لألٌام التكوٌنٌة حضره جمٌع الشركاء فً البرنامج إضافة إلى ممثلٌن عن السلطات 

 .المحلٌة و منتخبٌن و بعض المصالح الخارجٌة و جمعٌات المجتمع المدنً

و خالل هذا االجتماع ألقٌت كلمة الجمعٌة و كلمة السٌد  النابب اإلقلٌمً لوزارة التربٌة و الوطنٌة 

بوجدة وكلمة ممثل أكادٌمٌة الجهة الشرقٌة للتربٌة و التكوٌن و كلمة السٌد وكٌل الملك و كلمة 

تضمنت هذه الكلمات إشارات واضحة إلى أهمٌة موضوع العنف . السٌد ممثل جامعة محمد األول

 . و نشر ثقافة السلوك الغٌر عنٌف     المدرسً و تجند الجمٌع من أجل محاربة 

 :ّقائع تمّٗى ًساء ّ رجال التعلٗم
 منه، تم تقسٌم 28 إلى غاٌة 2013 فبراٌر 04فكما سبقت اإلشارة إلٌه انطلقت هذه األٌام من 

المستفٌدٌن  على المحاور األربعة الموضوعاتٌة، حٌث تم تقدٌم عروض ذات الصلة بموضوع 
نبذ العنف المدرسً و البحث عن األسالٌب الناجعة للحد من هذه الظاهرة و تبنً أسلوبً 

اإلنصات و الوساطة كوسٌلة لفض النزاعات و ضمان السٌر العادي بالمإسسات التعلٌمٌة و 
الحصول بالتالً إلى تحقٌق الهدف األساسً من هذا البرنامج و هو تالمٌذ ٌتعاملون بالسلوك 

 .الحضاري
 . كما تخللت هذه العروض حصص للمناقشة و االتفاق على المقاربة الصحٌحة للحد من العنف المدرسً

 المحاور التً تم تداولها و مناقشتها خالل الحصص التكوٌنٌة لنساء و رجال التعلٌم 
 

 :هحّر الهّاطًة
كما أن المواطنة شعور و إحساس داخلً ٌجعل . المواطنة نسبة إلى الوطن و البلد الذي ٌنتسب إلٌه اإلنسان

الشخص ٌتعلق بؤرض وطنه و ٌفتخر بانتمابه إلى تراثه التارٌخً و عاداته و دٌنٌه و لغته كما ٌعتز بدستوره    
 .«ال دٌن لمن ال غٌرة له»و ٌقدم كل غال ونفٌس فً سبٌل وطنه المواطنة هً الغٌرة على الوطن

إن الغاٌة من التربٌة على المواطنة هً تكوٌن المواطن الصالح للبالد و العباد المواطن الذي ٌقدم التضحٌات و 
 .ال ٌنتظر المكافآت المواطن الواعً بقدسٌة وطنه الممارس لحقوقه وواجباته
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ئى الهّاطًة التٖ ًرٗدُا ال  »:2004 غشت 2خطاب صاحب الجاللة الهلك هحهد السادس ًصرٍ هللا تتطّاى 

ًٗتغٖ أى تختزل فٖ هجرد التّفر الشملٖ علٔ تطاقة تعرٗف أّ جّاز سفر، ّ ئًها ٗجب أى تجسد فٖ الغٗرة 
علٔ الّطى، ّاالعتزاز تاالًتهاء ئلَٗ ّ الهشارمة فٖ هختلف أّراش التًهٗة التٖ تتهًاُا ّطًٗة ماًت أّ 

 .«جِّٗة أّ هحلٗة، ّ تّسٗع ئشعاعَ العالهٖ
 

ٌجب القول : النقاشات و األعمال بصفة عامة إلى بعض االقتراحات التً نجملها فً التوصٌات اآلتٌة خلصت
 .أنه من الصعب استبصال ظاهرة العنف و لكن من الممكن تجفٌف منابعه

 تجنب خطاب التحقٌر و اإلهانة  فً حق المتمدرسٌن (1

ترسٌخ قٌم الدٌمقراطٌة و غرس مبادئ المواطنة فً إطار مراعاتنا لما لنا و ما علٌنا من حقوق  (2
 وواجبات 

 تنظٌم دورات تكوٌنٌة و تحسٌسٌة للمعنٌٌن باألمر، فاعلون تربوٌون و تالمٌذ (3

 تنمٌة األنشطة الموازٌة من خالل تحدٌدها و برمجتها  (4

عقد شراكات بٌن المدرسة و المجتمع المدنً لتصبح مدرسة جدٌدة و متجددة، و خاصة مدها بالوسابل  (5
 اللوجستٌكٌة

 

 : اللوجستٌك -
 توفٌر آلٌات لتسهٌل و تسرٌع عملٌة التواصل بٌن المدرسة و األسرة 

  تشٌجع و تموٌل أنشطة الدعم و التقنع من خالل تفعٌل االندٌة المدرسٌة فً شتى المجاالت 
 

 :الموارد البشرٌة -
 ًتشجٌع و توسٌع الفكر التشارك 
  إحداث و تفعٌل مراكز و خالٌا اإلنصات و اإلرشاد 
 تعٌٌن فً الوسط المدرسً أخصابٌٌن نفسٌٌن، و مساعدٌن اجتماعٌن 
  دعم اإلدارة التربوٌة بمواد بشرٌة 
  (فً الداخل و المحٌط )توفٌر األمن للمإسسة وتعمٌمه  

 
اإلٌمان و العمل بالمبادئ الدٌمقراطٌة و فهم الدٌن فهما صحٌحا ٌترجم إلى سلوك ٌعٌد عن كل أشكال العنف       

 اآلخر هكذا نكون قد ساهمنا فً تكوٌن المواطن الصالح الذي ٌقدم تضحٌات بدون مقابل     ءو التطرف و إلقصا
 .و صالح للبالد و العباد
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 :هحّر التّاصل غٗر  العًٗف تٗى األشخاص

 : بالنسبة لورشة التواصل غٌر العنٌف بٌن األشخاص فقد تضمن محورٌن أساسٌٌن

 –مهارات االتصال  .1
  سلم التعلم–تعرٌف مدرج التعلم  -
تعرٌف االتصال بؤنه اآللٌة التً توجد فٌها العالقات اإلنسانٌة و تنمو فً طرٌق  -

 .استخدام الرموز التً تصدر عن العقل
 .الحاجة إلى االتصال -
 أهمٌة االتصال فً القدرة على إنجاز األهداف حٌث تم التذكٌر ببعض الدراسات التً -

  من النجاح الذي ٌحققه اإلنسان فً عمله ٌعتمد فٌه على البراعة%58      تبٌن بؤن 

 .فقد على المهارات العملٌة و المهنٌة % 15     االتصالٌة و 
 التعرف على عناصر االتصال -
  لالتصال «دٌفر»التعرف على نماذج  -
 التعرف على نموذج االتصال اإلنسانً و تحدٌد مفهومه عن كل من جمٌل صلٌبان فً -
-  
فً القاموس التربوي و - poul foulkiبول فولكً - «المعجم الفلسفً» كتابه الشهٌر -

 . ANDRE  LALANDكذلك المفكر أندري الالند 
 .«نموذج مرسٌدس»التعرف على المستوٌات الثالثة للبرمجة  -
تعرف مفهوم االتصال الفعال باالعتماد على آلٌات قرآنٌة و أحادٌث نبوٌة شرٌفة و  -

 على بعض األمثلة و األحكام السامٌة

من -  ALBERT MARABIANألبرٌت مهاربٌان-التدبٌر باكتشافات العالم الفرنسً -

 من عملٌة االتصال تكون غٌر ملفوضة و أن %93 جامعة هارفود الذي ٌوضح بؤن

 . فقط عبارة عن كلمات%7 بنبرة الصوت %38 منها تكون بالجسم % 55
 . اإلصغاء إلى  اإلنصات التعرف على كٌفٌة االرتقاء من السمع و االستماع -

 HERMANهٌرمان  (األساس النظري لبوصلة التفكٌر)نظرة الهٌمنة الدماغٌة  .2
 -هٌرمان-التعرف  بنظرٌة الهٌمنة الدماغٌة للعالم  -
  سٌبري التجانب و نموذج ماكلٌن ج موجزة للدماغ البشري اعتمادا على نموذةدراس -

 . دماغ الزواحف–دماغ الثدٌٌات - الدماغ العقلً–الثالثً 
 نموذج هٌرمان الرباعً الذي هو األصل رمزي و لٌس فٌزٌولوجً -

 HERMAN (مقٌاس هٌرمان)بوصلة التفكٌر  - أ
 استعمال مقٌاس هٌرمان-  
 تفسٌر مقاس هٌرمان- 
 خواص مقٌاس هٌرمان- 
  نموذج هٌرمان و هًا التً ٌفسرهءتوضٌح األشٌا- 

 .التفصٌالت فً طرٌقة التفكٌر و أنماط معالجة المعلومات
و فً األخٌر تم استعمال مقٌاس هٌرمان من طرف جمٌع  المشاركٌن و قد لقٌت هذه التجربة 

استحسانا كبٌرا من طرف  المستفٌدٌن و أقر الجمٌع بؤن هذا المقٌاس أداة علمٌة ذكٌة و فعالة لفهم 
 كذلك وسٌلة ناجعة لتوجٌه التلمٌذ التوجٌه الصحٌح . الذات و االخر خاصة التلمٌذ

 :و فً نهاٌة هذه الدورة كان كل مشارك على معرفة بالموضوعات التالٌة
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 كٌف ٌعمل  دماغ اإلنسان و كٌف ٌمكن التعامل معه بفاعلٌة؟        *
 كٌف تفكر و كٌف ٌفكر اآلخرون؟        *

 لماذا تفعل ما تفعله و ٌفعل اآلخرون و ما ٌفعلونه؟        * 
 ما هً طرق التفكٌر المتنوعة لدى اإلنسان؟        *

لم تكن المحاور المقترحة من طرف المإطرٌن هً المهٌمنة داخل األوراش رغم أهمٌتها بل 
سمح للمشاركٌن بالتوسع فً النقاش أكثر، قصد االستفادة من آرابهم و تجاربهم و تعمٌم المعرفة 

بٌنهم، و من أجل فهم و تحدٌد أكثر، ألسباب ظاهرة العنف التً تطال مإسساتنا التعلٌمٌة، و 
عالقتها بؤزمة التعلٌم بؤبعادها المركبة و المعقدة التً ٌتداخل فٌها السٌاسً باالقتصادي، و 

 كما حث المشاركون، على تفعٌل كل ما ورد فً المٌثاق الوطنً للتربٌة و. االجتماعً بالثقافً
 التعلٌم، و المخطط االستجالً، من أنشطة تربوٌة و ثقافٌة و رٌاضٌة، و تكوٌن لألندٌة لهذا 

 .الغرض، و االبتعاد عن النظرة التبخٌسٌة و الدونٌة لهذه األنشطة
 أسهب المشاركون فً تشخٌص الهوة السحٌقة التً تفصل المدرسة عن المجتمع حد االنفصام و 

التً ترجع أسبابها إلى تفشً األمٌة و الجهل بٌن اآلباء و األمهات، الفقر  و الحرمان، غٌاب 
التؤطٌر النفسً، و ضعف المإسسات، و جمعٌات المجتمع المدنً الداعمة للتنشبة االجتماعٌة، كل 

هذا جعل تالمذتنا ٌعٌشون ازدواجٌة خطٌرة، فهم مجبرون خارج المدرسة بالتؤقلم مع وسط 
موبوء بالسلوكات المشٌنة و السلبٌة، التً تإثر على نشؤتهم، من عنف و مخدرات و ثقافة تمجٌد 

العنف من جهة و من جهة أخرى تقمص شخصٌة التالمٌذ األسوٌاء مجارات لألنظمة الداخلٌة 
 .التً تحثهم على االنضباط و حسن السلوك، تحت طابلة العقاب

لذا فقد آن األوان لتعببة كافة الطاقات البشرٌة المعنٌة، من علماء النفس، و االجتماع، و التربٌة و 
 كذلك فنانٌن و مبدعٌن و متخصصٌن، فً التنشٌط قصد وضع برامج مدروسة لألنشطة التربوٌة 

ثقافٌة و رٌاضٌة متشبعة بمبادئ المواطنة الحقة و السلوك المدنً مستهدفة ناشبتنا من أطفال و 
مراهقٌن و شباب، مع توفٌر اإلمكانات المادٌة و اللوجستٌكٌة لتٌسٌر تفعٌلها فً أفق امتصاص 

 .العنف و الحد من السلوكات السلبٌة المستشرٌة
و مادامت المدرسة، هً المشتل األساسً، لتكوٌن الكابن البشري، فهً مطالبة أكثر من غٌرها 

بتنظٌم، و تفعٌل األنشطة الهادفة لٌس فقط لدعم تالمذتنا، و لكن أٌضا، لردم الهوة بٌن المدرسة و 
المجتمع، و تصحٌح الوضع غٌر الطبٌعً بقلب األدوار و انتقالها، أي المدرسة من مستوردة و 

مستقبلة للسلوكات غٌر الالبقة إلى مصدرة و مرسلة لقٌم المواطنة و السلوك المدنً إلى محٌطها، 
 .عبر سفرابها التالمٌذ
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 : هحّر التدتٗر ّ حل الًزاعات تٗى األفراد .3
بعد مرحلة التؤطٌر، شرع المكونون األربعة الذٌن تم انتقاءهم عقب عرض الترشٌح من طرف جمعٌة التعاون 

من نٌابة  وزارة التربٌة الوطنٌة وجدة - مدرسٌن و إدارٌٌن-  إطار إطار200للتنمٌة و الثقافة فً تكوٌن حوالً 

 -أنكاد–
، اشرف األساتذة المإطرون على تنشٌط هذه 2013 فبراٌر 28وخالل هذه المرحلة التً امتدت من فاتح إلى 

 .الدورة التكوٌنٌة التً تناول من خاللها محور تدبٌر و حل النزاعات
و هكذا و بعد التعرٌف بالعنف و مختلف أشكاله و أسبابه عمل األساتذة  على جعل المستفٌدٌن ٌشعرون 

بالتنامً المتواصل لظاهرة العنف المدرسً و خطورتها على جمٌع مكونات األسرة التعلٌمٌة لٌقر الجمٌع 
 .بضرورة بذل المجهودات و تظافرها للحد من تنامً هذه اآلفة

و فً هذا الصدد تمكن المستفٌدون من خالل تجربة كسر قلم الرصاص بؤصبع واحد و تجربة الورقة النقدٌة 
 التً تمر بعدة مراحل من التذمر دون أن تفقد قٌمتها، من إقناع نساء و رجال التعلٌم المستفٌدٌن بؤنهم قادرٌن 

 .على تطوٌق هذه الظاهرة إن كانت لهم ثقة بؤنفسهم و احترموا القٌم الكبرى
 قبل ALBERT  MAMANIAN  و لتقوٌة قدرات المستفٌدٌن تطرق األساتذة المإطرون إلى أنماط العقلٌات لـــ 

أن ٌركز بالخصوص على التواصل الالعنفً اإلٌجابً معتمدا فً ذلك على الجانب العلمً و الجانب الدٌنً 
 .خصوصا السٌرة النبوٌة

 و بخصوص التواصل غٌر العنٌف و من خالل تجارب قام بها المستفٌدون، استنتج الجمٌع أن عددا من 
األشخاص ٌعنفون بعضهم البعض دون قصد و ال شعور و بالتالً ألح األساتذة على أن السمع و االستماع 
المنشود  فً أٌة عملٌة تواصل غٌر كاف بل األمر ٌتطلب اإلنصات الذي ٌستوجب بدوره توظٌف الذكاء 

 .العاطفً الذي ٌجعل األطراف المتنازعة قادرة على استقبال االستشارات و فهمها و تفهمها و فً نفس الوقت
 .ٌحس كل طرف باآلخر و ٌغٌر موقفه

و عقب هذه الدورة التكوٌنٌة صرح عددهن المستفٌدٌن بؤهمٌتها و أنهم سٌغٌرون تعاملهم مع التالمٌذ و 
 .زمالبهم

 بشراكة ACODEC و الثقافة ةحظً مشروع نبذ العنف المدرسً الذٌن أشرفت على تنفٌذه جمعٌة التعاون للتنمً

 . االجتماعٌة  و والوكالة اإلسبانٌةةمع  وزارة التضامن و األسرة و التنمً
 فمنذ انطالق المشروع بطلب عروض الترشٌح مرورا بمرحلة التؤطٌر و التكوٌن و الحمالت التحسٌسٌة داخل 

 األولً اهتمت بالمشروع مختلف المنابر اإلعالمٌة م مإسسة تعلٌمٌة بنٌابة  وجدة أنجاد إلى عملٌة التق12ًٌ

 L’ECONOMISTE على غرار القناة الثانٌةاالسمعٌة البصرٌة المكتوبة و اإللكترونٌة محلٌا و وطنً
و هذه المواكبة اإلعالمٌة أفضت بقٌمة مضافة للمشروع الذي أصبح الرأي العام المحلً ٌتناوله بإهتمام كبٌر 

 . ظاهرة العنف المدرسًلنظرا الستفحا
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 :هحّر الّساطة االجتهاعٗة .4

 تم التطرق إلى دور هذه األخٌرة فً حل النزاعات،  مع التركٌز دو بخصوص محو الوساطة فق
على الوساطة اجتماعٌة على الوساطة االجتماعٌة ابتداء بتعرٌفها و التؤكٌد على أهمٌتها و قٌمتها 

فً المجتمع مع تعرٌف الوسط و دوره و ممٌزاته تم توضٌح أنواع الوساطة ومراحلها و 
شروطها و أهدافها و بٌان الحٌاة التً ٌنصح فٌها باللجوء إلى الوساطة و الحاالت التً ال ٌنصح 

فٌها بذلك و التؤكٌد أخٌرا على الوساطة التربوٌة مفهومها           و أدوارها و المتدخلون فً 
 .مجاله

فالوساطة تعتبر من بٌن الحلول البدٌلة لتسوٌة النزاعات التً قد تنشؤ بٌن األطراف و تختلف 
 .بشكل متمٌز عما تقتضٌه  المساطر القضابٌة التقلٌدٌة األصلٌة

 عفهً وسٌلة اختٌارٌة إرادٌة غٌر إلزامٌة و سرٌة لحل النزاعات تهدف إلى مساعدة جمً
 األطراف إلى حل للنزاع متفاوض بشؤنه مقبول من جمٌع األطراف حٌث ٌكون كال الطرفٌن فً 

 .نزاع رابحٌن
 ".الوسٌط"و تتم الوساطة عبر تدخل طرف ثالث محاٌد لحل النزاع و هو 

و تم تقدٌم شروح حول ماهٌة الوسٌط  و ما هو دوره حٌث وضح للمستفٌدٌن بؤن الوسٌط هو 
و ٌتوفر فٌه الحٌاد و عدم التحٌز و شرح . الطرف الذي ٌتدخل بٌن المتنازعٌن لحاول فض النزاع

أن دوره ٌتمثل فً مساعدة األطراف على القٌام بمفاوضات بناءة و ذلك بتسهٌل عملٌة التواصل 
و مناقشة حٌثٌات النزاع، و كون أن الوسٌط ٌتدخل بطلب من أطراف النزاع أو من احدهم من 

 . اجل اإلشراف على عملٌة حل النزاع 
 :كما أن الوسٌط ٌتوفر على ممٌزات أهمها

 
 (أي أال ٌرجح كفة الطرف على األخر)العدل 
  (ال ٌصدر أحكاما على موضوع النزاع )الحٌاد 
 ًكتمان السر المهن 
 اإلنصات الجٌد 
 التواصل السلٌم و الواضح 
 أي أنه ٌوجه مشاعر و أحاسٌس أطراف النزاع و تشجٌعهم على تحدٌد  )مإثر

 .(الدواعً الحقٌقة للنزاع
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ووزعت على الحاضرٌن شهادات المشاركة و شهادات الحضور و األقراص المدمجة الخاصة 
 بجمٌع المحاور

 
 

التوصٌات المقترحة الخاصة بالدورات التكوٌنٌة لنساء ورجال التعلٌم التً نظمت بالمركب 
 التربوي التعاونً إبن خلدون بوجدة

 

 التّصٗات 
 :الهجهّعة األّلٔ

 
 (البناٌة، التجهٌزات، الصباغة، المساحات الخضراء، المالعب )تصمٌم الفضاء المدرسً .1
 .تشجٌع األنشطة داخل الكتبة: تفعٌل دور المكتبة .2
 تفعٌل األندٌة الثقافً و التربوٌة .3
 خلق خلٌة االستماع و الوساطة .4
 تعٌٌن أخصابً نفسً و مساعدة اجتماعٌة .5
 تجهٌز الفصول بالوسابل الدٌداكتٌكٌة الحدٌثة .6
 توفٌر األمن فً المحٌط الخارجً للمإسسات التعلٌمٌة .7
 اشتراك التالمٌذ فً تدبٌر شإون المإسسة .8
 اشتراك جمعٌات آباء و أولٌاء التالمٌذ فً االضطالع بمهام الوساطة .9

  مد اإلدارة التربوٌة بجمٌع الوسابل التً تساعد على إنجاح مهام الوساطة .10
 تعٌٌن مساعدة اجتماعٌة فً خلٌة الوساطة و اإلنصات .11
 تطوٌر أسالٌب و لغة التواصل من خالل تنظٌم دورات تكوٌنٌة  .12
 ضمان استمرار عمل الوساطة و اإلنصات .13

 : الهجهّعة الثاًٗة
 تفعٌل مجلس التدبٌر و تحفٌز أعضابه و احترام القرارات الصادرة منه .1
 احترام القرارات الصادرة عن مجلس القسم .2
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على  ) المتعلقة بإرجاع المفصولٌن المنقطعٌن118إعادة النظر فً المذكرة الوزارٌة  .3

 (و مراعاة سلوك التالمٌذ- مستوى السنة
 تكثٌف دورات التكوٌن لفابدة اإلدارٌٌن و التربوٌٌن و تحفٌزهم على ذلك  .4
 اشتراك الطاقم اإلداري و التربوي للقطاع الخاص فً الدورات التكوٌنٌة .5
 تنزٌل القانون األساسً الذي ٌحدد المهام و االختصاصات لكل اإلدارٌٌن .6
   توفٌر األطر التربوٌة المساعدة و التجهٌزات .7
 . دفتر التتبع الفرديرتفعٌل و استثما .8

 :الهجهّعة الثالثة
 ةإعادة النظر فً المنهاج الدراسً مع االشتراك الفعلً لألطر التربوٌة و مراعا .1

 .خصوصٌات كل جهة
توحٌد جمٌع المواد العملٌة فً كتاب واحد و كذلك بالنسبة للمواد األدبٌة و مواد التفتح  .2

 التكنولوجً
 اعتماد مبدأ تكافإ الفرص فً المنظومة التربوٌة  .3
 إحداث تعلٌم مهنً موازي مالبم بالسلك اإلعدادي .4
 ضرورٌة قٌام هٌبة التفتٌش و هٌبة التوجه بالمهام المنوطة بها .5
 تفعٌل البٌداغوجٌا المفارقة أثناء العملٌة التعلٌمٌة .6
مد جسور التواصل بٌن األسرة و المإسسة التعلٌمٌة ضمان التكامل بٌن القطاعٌن  .7

 العمومً و الخصوصً
المكلفون بخالٌا اإلنصات و الوساطة فً أمس الحاجة إلى تكوٌن و تكوٌن مستمر مع  .8

 .التحفٌز و اإلستعانة بالخبراء

 : الهجهّعة الراتعة

 

 إطالق مبادرة و دعوة إلعداد قانون خاص بالوساطة بمشاركة مإسسات المجتمع المدنً .1
تفعٌل دور الوسطاء الشباب الذٌن ٌتم تدرٌبهم من أجل القٌام بدورهم و إشراكهم فً حل  .2

 النزاعات
 تعمٌم التجربة على التالمٌذ و أولٌاء األمور .3
 الدعوة إلى مؤسسة الوساطة كجزء من النظام القانونً و التعلٌمً .4
 إطالق مشروع مدرسة خالٌة من العنف .5
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 :تقٗٗم الدّرات التمًّٗٗة

من أجل إنجاز تقٌٌم للدورات التكوٌنٌة، وزعت على المستفٌدٌن و المستفٌدات 
استمارات تتضمن مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوٌن و ذلك وفق  مطبوع االستمارة  

 :التالٌة
 

 هشرّع ًتد العًف الهدرسٖ

 التكوينية الورشاتتقييم 

 

 :التًظٗم .1

 :سٗر الّرشة .2
 الهضهّى  - أ

 الهًاقشة
  التًشٗط             

 
 :.................................................تقٗٗم عام للّرشات .3
  :.................................................:هقترحاتمم .4

 

 :و بعد القٌام بعملٌة معالجة و فرز المعطٌات تم التوصل إلى النتابج التالٌة      
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
و عند نهاٌة كل حصة ٌتم تسجٌل التوصٌات حول الموضوع و تضمٌنها بالتقرٌر الخاص بكل 

 .ورشة على حدة
 
 
 

            

 التقٗٗم

 تٗاى الًشاط

 جٗد  هتّسط  دّى الهستّٓ 

 %75  %16 %9 تًظٗم 

 %69  %20 %11 الهضهّى 

 %61  %15 %14 الهًاقشة 

 %76 %17 %7 التًشٗط
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عقب نهاٌة األٌام التكوٌنٌة نظمت جلسة عامة حضرها جمٌع األطر ورجال و نساء التعلٌم و 
المستفٌدٌن من هذه األٌام تمت خالل تالوة تقارٌر اللجان الموضوعاتٌة األربعة و التوصٌات التً 

  عرضا حول الظروف ACODECتمخضت عن المناقشات و ألقى السٌد  ربٌس جمعٌة 
التً مر فٌه التكوٌن و شكر جمٌع المشاركٌن عن اهتمامهم بالموضوع و استعدادهم  فً تحقٌق 

الهدف المنشود و الذي هو مإسسة تعلٌمٌة بدون عنف كما قدم البحة المجموعة األولى من 
المإسسات التعلٌمٌة التً سٌتم فٌها تقدٌم دروس التوعٌة و التحسٌس و خلق خلٌة اإلنصات و 

  مإسسات لمدة ثالث أشهر  6 مإسسة تعلٌمٌة استفادت منها 12الوساطة و هً 

 :المرحلة األولى

 2013 ٌونٌو 07 إلى غاٌة 2013 مارس 04من 

 :المرحلة الثانٌة

 لمدة ثالث أشهر   مإسسات أخرٌات 6و استفادت 

 2013 إلى نهاٌة دجنبر 2013من فاتح أكتوبر 
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 جدّل  الهؤسسات التعلٗهٗة الهستفٗدة هى الحهلة التحسٗسٗة لًتذ العًف الهدرسٖ

 



19 
 

 

أثناء األٌام التحسٌسٌة تم  توزٌع مطوٌة حول نبذ العنف المدرسً على كل التالمٌذ و 

 التً كانت محور األٌام التحسٌسٌة 

 

 

 
     

                                   

 
 

 

 
 

                                 
أحة للٌاس ها ت ة لٌف ل هي ال ٘  فال سْل صلٔ ا  علَ٘ ّسلن  

 )ال ٗإهي أح من ح ٔ ٗ ة ألخَ٘ ها ٗ ة لٌف َ(ٗقْل : 
   اح  م اٙخ  ت   م  ّ تعاه  هعَ موا ٗ لْ لل أى ٗ عاه  هعل 

 
 

 
 
 

  

 
Direction Chargée de l’Enfance, de la Famille 

                   et des Personnes Agées 

   
Agence Espagnole de Coopération 

Internationale au Développement 

      -                 

                                  
                     

 
ACODEC 

    ية الت ا   ل تن ية  ال قا ة

Association de Coopération pour 

le Développement et la Culture 
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 :األٗام التحسٗسٗة تالهؤسسات التعلٗهٗة

 بٌن وزارة التضامن   و المرأة      34/08/2012 مقتضٌات اتفاقٌة الشراكة رقم ذفً إطار تنفً

و األسرة و التنمٌة االجتماعٌة و جمعٌة التعاون للتنمٌة و الثقافة و الوكالة اإلسبانٌة للتعاون 

الدولً حول مشروع التحسٌس بنبذ العنف المدرسً، شرعت الجمعٌة فً عملٌة التحسٌس        

و التوعٌة داخل المإسسات التعلٌمٌة المستهدفة فً هذه العملٌة و التً تعرف نسبة مرتفعة من 

العنف فً وسط التالمٌذ، و اختٌرت هذه المإسسات من طرف الجمعٌة و  النٌابة اإلقلٌمٌة للتربٌة 

 : إثنا عشر مإسسة12و التكوٌن وجدة أنجاد و عددها 

  2013 ماي 17 إلى 2013 مارس 04ستة مإسسات خالل الشطر األول الممتد من 

   2013 إلى نهاٌة دجنبر2013 و ستة مإسسات  خالل الشطر الثانً الممتد من فاتح أكتوبر 

 :و ذلك حسب البرنامج التالً وفق ترخٌص النٌابة اإلقلٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة
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و حددت استعماالت الزمن الخاصة بكل مإطر من المإطرٌن األربع الذٌن سهروا على التنفٌذ 

  الجٌد لجمٌع مضامٌن برنامج نبذ العنف المدرسً
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 تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة تاعدادٗة هحهد الدرفّفٖ 
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 تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة تاعدادٗة عتد الهالك السعدٕ
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 تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة تاعدادٗة الّحدة

 

 

  
 

 

تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة 

 تاعدادٗة القدس
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 تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة تاعدادٗة المًدٕ
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 تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة تاعدادٗة سٗدٕ هعافة 



28 
 

  تأسٗس تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة تاعدادٗة تى هٗهّى الخاصة
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 تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة تاعدادٗة تاستّر
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  تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة تاعدادٗة عقتة تى ًافع

   

 تأسٗس خلٗة اإلًصات ّ الّساطة تاعدادٗة تاعدادٗة همٖ الًاصرٕ
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 :ّ خالل جلسات تًصٗب خالٗا اإلًصات ّ الّساطة تم تّزٗع

  وثٌقة اقتراحات حول قانون تنظٌمً لخلٌة اإلنصات و الوساطة بالمإسسات

 .التعلٌمٌة

  نموذج مٌثاق شرف القسم الذي سوف ٌعدل حسب بٌبة المإسسة و ٌتم تنفٌذه

 خالل السنة المقبلة

 

 

 

 : تّصٗات

 و خالل المناقشة طرحت عدة مشاكل و صعوبات تعٌق مسٌرة نبذ العنف المدرسً و تدعو إلى 

 :تكثٌف مساهمة الجمٌع فً نبذ ظاهرة العنف المدرسً كما طرحت عدة توصٌات تروم إلى

 إنشاء مراكز مإسساتٌة لإلنصات و التقصً فً كل ظواهر العنف . 
 إحداث خالٌا داخل المإسسات ٌترأسها مختصون فً علم النفس . 
 ًإدراج تخصصات على مستوى مراكز التكوٌن خاصة بالعالج النفس. 
 تسهٌل و تفعٌل أدوار لجنة الٌقظة. 
  تشجٌع كل المبادرات و المشارٌع التً ٌتقدم بها السادة األساتذة العاملون بالمإسسات

 .التربوٌة و التً تهدف إلى إشراك المتعلمٌن
 فتح آفاق المشاركة و التواصل بٌن مختلف مكونات العملٌة التربوٌة . 
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 :المواكبة الصحفٌة
تمٌزت الدورة التكوٌنٌة لنساء و رجال التعلٌم بالمواكبة الصحفٌة للبرنامج و ذلك بالصحف 

 :التالٌة

  جرٌدةL’Economiste:  06/02/2013 بتارٌخ 396عدد  

  مجلةL’Oriental :  2013مارس /  بتارٌخ فبراٌر12عدد  

 2013 ٌناٌر 23 بتارٌخ 261العدد : جرٌدة الرأي الحر  

 2013 فبراٌر 06 بتارٌخ 262العدد : جرٌدة الرأي الحر  

 إضافة إلى المواقع اإللكترونٌة: 

       Oujda 24 و Oujda city و Oujda vision 
 

 برنامج نبد العنف المدرسً خالل الحمالت التحسٌسٌة التً نظمت  2Mوواكبت القناة الثانٌة

لالطالع على هده التغطٌة الرجاء الدخول الى . بالمإسسات االعدادٌة المستهدفة من البرنامج

 http//www.acodec.org/vidios/1-1.html : الموقع االلكترونً التالً

كما عملت وكالة المغرب العربً لألنباء و عدة منابر إعالمٌة على مواكبة المشروع و تغطٌة 

 :بعض أنشطته و هً كالتالً

  OUJDACITY 
1 :        cap1-article-oujdacity-
1.pdf      http://www.acodec.org/medias/files/cap1-article-oujdacity-1.pdf 
 2 :     cap2-article-oujda-city-
1.pdf       http://www.acodec.org/medias/files/cap2-article-oujda-city-1.pdf 
3 :       cap3-aicle-oujda-city-
1.pdf         http://www.acodec.org/medias/files/cap3-aicle-oujda-city-1.pdf 
 ALLAFRICA 
    4 :      http://fr.allafrica.com/stories/201305161139.html 
PORTAIL MENARA 
     5 :      http://www.menara.ma/fr/2013/05/13/589815-oujda-projet-commun-
pour-la-sensibilisation-%C3%A0-la-violence-en-milieu-scolaire.html 
AUFAITMAROC 
    6:   http://www.aufaitmaroc.com/maroc/societe/2013/5/13/projet-commun-
pour-la-sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-
scolaire_212097.html#.UfKg1dKr76k 
SLATEAFRICA 

http://www.acodec.org/medias/files/cap1-article-oujdacity-1.pdf
http://www.acodec.org/medias/files/cap1-article-oujdacity-1.pdf
http://www.acodec.org/medias/files/cap1-article-oujdacity-1.pdf
http://www.acodec.org/medias/files/cap2-article-oujda-city-1.pdf
http://www.acodec.org/medias/files/cap2-article-oujda-city-1.pdf
http://www.acodec.org/medias/files/cap2-article-oujda-city-1.pdf
http://www.acodec.org/medias/files/cap3-aicle-oujda-city-1.pdf
http://www.acodec.org/medias/files/cap3-aicle-oujda-city-1.pdf
http://www.acodec.org/medias/files/cap3-aicle-oujda-city-1.pdf
http://fr.allafrica.com/stories/201305161139.html
http://www.menara.ma/fr/2013/05/13/589815-oujda-projet-commun-pour-la-sensibilisation-%C3%A0-la-violence-en-milieu-scolaire.html
http://www.menara.ma/fr/2013/05/13/589815-oujda-projet-commun-pour-la-sensibilisation-%C3%A0-la-violence-en-milieu-scolaire.html
http://www.aufaitmaroc.com/maroc/societe/2013/5/13/projet-commun-pour-la-sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-scolaire_212097.html#.UfKg1dKr76k
http://www.aufaitmaroc.com/maroc/societe/2013/5/13/projet-commun-pour-la-sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-scolaire_212097.html#.UfKg1dKr76k
http://www.aufaitmaroc.com/maroc/societe/2013/5/13/projet-commun-pour-la-sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-scolaire_212097.html#.UfKg1dKr76k
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  7 :    http://www.slateafrique.com/217087/oujda-projet-commun-pour-la-
sensibilisation-la-violence-en-milieu-scolaire 
JOURNAL LECONOMISTE 
  8 :   http://www.leconomiste.com/article/903175-oujdaviolence-scolairedes-
centres-d-coute-dans-les-coles 
L'OPINION 
9: http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=32428 
OUJDA 24 
  10 :    http://www.oujda24.net/24/?p=6592 
  11:  http://www.oujda24.net/24/?p=4542 
   12: http://www.oujda24.net/24/oujda-mobilisation-contre-la-violence-en-
milieu-scolaire/ 
  13: http://www.oujda24.net/24/acodec-projet-commun-pour-la-
sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-scolaire 
 14 : http://www.oujda24.net/24/eleves-inities-a-la-non-violence-en-milieu-
scolaire/ 
OUJDANEWS: 
15:http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1874&PHPSESSID
=62c8f12f665192b79669cab29bd01cd8 
16: http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1873 
17:http://oujdanews.com/news.php?action=view&id=1823&PHPSESSID=3e1
78c66fbbcffa32983474b0b252338 
19 : http://oujdanews.com/news.php?action=view&id=1826 
20: http://oujdanews.com/news.php?action=view&id=1823&PHPSESSID=3e1
78c66fbbcffa32983474b0b252338 
21 : http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1819 
 22 : http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1685 
 23 :  http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1663  
OUJDA VISION 
24: http://www.oujdavision.com/?p=9600 
BERKANECITY 
25 : http://www.berkanecity.info/news.php?action=view&id=330 
IFRAHM  
    26:      http://www.ifrahm.fr/page/news/187/Au-Maroc-projet-commun-pour-
la-sensibilisation-la-violence-en-milieu-scolaire-wwwaufaitmaroccom 
JOURNAL LIBERATION   
      27:    http://www.libe.ma/Sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-
scolaire_a38146.html 
Journal ASSSABAH : 
  28 
:   http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=
article&id=41762:2013-05-14-16-25-18&catid=71:2010-10-14-17-23-
02&Itemid=687 
VIDEOS: 

http://www.slateafrique.com/217087/oujda-projet-commun-pour-la-sensibilisation-la-violence-en-milieu-scolaire
http://www.slateafrique.com/217087/oujda-projet-commun-pour-la-sensibilisation-la-violence-en-milieu-scolaire
http://www.leconomiste.com/article/903175-oujdaviolence-scolairedes-centres-d-coute-dans-les-coles
http://www.leconomiste.com/article/903175-oujdaviolence-scolairedes-centres-d-coute-dans-les-coles
http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=32428
http://www.oujda24.net/24/?p=6592
http://www.oujda24.net/24/?p=4542
http://www.oujda24.net/24/oujda-mobilisation-contre-la-violence-en-milieu-scolaire/
http://www.oujda24.net/24/oujda-mobilisation-contre-la-violence-en-milieu-scolaire/
http://www.oujda24.net/24/acodec-projet-commun-pour-la-sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-scolaire
http://www.oujda24.net/24/acodec-projet-commun-pour-la-sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-scolaire
http://www.oujda24.net/24/eleves-inities-a-la-non-violence-en-milieu-scolaire/
http://www.oujda24.net/24/eleves-inities-a-la-non-violence-en-milieu-scolaire/
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1874&PHPSESSID=62c8f12f665192b79669cab29bd01cd8
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1874&PHPSESSID=62c8f12f665192b79669cab29bd01cd8
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1874&PHPSESSID=62c8f12f665192b79669cab29bd01cd8
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1873
http://oujdanews.com/news.php?action=view&id=1823&PHPSESSID=3e178c66fbbcffa32983474b0b252338
http://oujdanews.com/news.php?action=view&id=1823&PHPSESSID=3e178c66fbbcffa32983474b0b252338
http://oujdanews.com/news.php?action=view&id=1826
http://oujdanews.com/news.php?action=view&id=1823&PHPSESSID=3e178c66fbbcffa32983474b0b252338
http://oujdanews.com/news.php?action=view&id=1823&PHPSESSID=3e178c66fbbcffa32983474b0b252338
http://oujdanews.com/news.php?action=view&id=1823&PHPSESSID=3e178c66fbbcffa32983474b0b252338
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1819
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1685
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=1663
http://www.oujdavision.com/?p=9600
http://www.berkanecity.info/news.php?action=view&id=330
http://www.ifrahm.fr/page/news/187/Au-Maroc-projet-commun-pour-la-sensibilisation-la-violence-en-milieu-scolaire-wwwaufaitmaroccom
http://www.ifrahm.fr/page/news/187/Au-Maroc-projet-commun-pour-la-sensibilisation-la-violence-en-milieu-scolaire-wwwaufaitmaroccom
http://www.libe.ma/Sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-scolaire_a38146.html
http://www.libe.ma/Sensibilisation-a-la-violence-en-milieu-scolaire_a38146.html
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=41762:2013-05-14-16-25-18&catid=71:2010-10-14-17-23-02&Itemid=687
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=41762:2013-05-14-16-25-18&catid=71:2010-10-14-17-23-02&Itemid=687
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=41762:2013-05-14-16-25-18&catid=71:2010-10-14-17-23-02&Itemid=687
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=41762:2013-05-14-16-25-18&catid=71:2010-10-14-17-23-02&Itemid=687
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   TELEVISION 
2M:     http://www.2m.ma/Infos/node_3807/2013/node_65450/12h45-
28/(date)/20130428 
  DAILYMOTION 
:    http://www.dailymotion.com/video/x10c46f_%D8%A7%D9%84%D8%B9%
D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%
D9%8A_tech#.UaZ3sNKr76k 
  SITE WEB  D'ACODEC  :    http://www.acodec.org/videos/1-1.html 
 
 

   أنشطة موازية 

تارٗخ  ر ت
 الًشاط

 الهشارمّى هّضّع الًشاط الهماى

 مارس 28 01

2013 

قاعة العروض 
 برباسة الجامعة 

برنامج نبذ العنف عبر النت 
المباشر مع فعالٌات من 

 تونس و فرنسا
 

ممثلو الخلٌة الجهوٌة للتكفل بانساء و األطفال 
 ضحاٌا العنف 

 أطر و ممثلو الجمعٌة 
ممثلو قطاعات و كالة التنمٌة اإلجتماعٌة و التعاون 

 الوطنً 
 و ممثلو جامعة محمد األول بوجدة 

 ماي 28 02

2013  

المركب 
اإلجتماعً 

التربوي 
 بتاورٌرت

قاعة العروض 
بمقر الجهة 

 الشرقٌة 

ثبوث الزوجٌة و تسجٌل 
األطفال فً كناش الحالة 

 المدنٌة 

 و األطفال ءممثلو الخلٌة الجهوٌة للتكفل بالنسا
 ضحاٌا العنف 

 أطر الجمعٌة و أعضاإها 
 ممثلو المحكمة االبتدابٌة بتاورٌرت 

 فعالٌات المجتمع المدنً 
 ممثلو السلطة  المحلٌة 

 مجموعة من األسر التً تعانً من هذا المشكل

 ٌونٌو 04 03

2013 

مقر مجلس الجهة 
 الشرقٌة  وجدة 

ثبوث الزوجٌة و تسجٌل 
األطفال فً كناش الحالة 

 المدنٌة

 و األطفال ءممثلو الخلٌة الجهوٌة للتكفل بالنسا
 ضحاٌا العنف 

 أطر الجمعٌة و أعضاإها 
 ممثلو المحكمة االبتدابٌة بوجدة 

 ممثلو السلطة  المحلٌة 
 مجموعة من األسر التً تعانً من هذا المشكل

 نونبر 13 04

2013 

مركز حماٌة 
 الطفولة بوجدة 

 و األطفال ءممثلو الخلٌة الجهوٌة للتكفل بالنسا أمسٌة لفابدة نزالء المركز 
 ضحاٌا العنف 

 أعضاء الجمعٌة 
 أطر و نزالء مركز حماٌة الطفولة 

05 
 
 
 
 
 
 
 

 دجنبر 07

2013 

الثانوٌة اإلعدادٌة 
 المكً الناصري 

ٌوم دراسً تحسٌسً حول 
ال للعنف " موضوع 
 "المدرسً 

 و األطفال ءممثلو الخلٌة الجهوٌة للتكفل بالنسا
 ضحاٌا العنف 

 أعضاء و أطر الجمعٌة
 ممثلة كارفور

 مدٌر و أطر الثانوٌة 
 الثالمٌذ 

 أعضاء خلٌة اإلنصات و الوساطة بالمإسسة  

 

06 

 
 
 

 20الثالثاء 

 2014ماي 

مدرسة الساقٌة 
 الحمراء

  نشاط حول نبذ العنف 
   المدرسً

 تالمٌذ و أساتذة و الطاقم اإلداري للمإسسة  

http://www.2m.ma/Infos/node_3807/2013/node_65450/12h45-28/(date)/20130428
http://www.2m.ma/Infos/node_3807/2013/node_65450/12h45-28/(date)/20130428
http://www.dailymotion.com/video/x10c46f_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A_tech#.UaZ3sNKr76k
http://www.dailymotion.com/video/x10c46f_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A_tech#.UaZ3sNKr76k
http://www.dailymotion.com/video/x10c46f_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A_tech#.UaZ3sNKr76k
http://www.dailymotion.com/video/x10c46f_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A_tech#.UaZ3sNKr76k
http://www.dailymotion.com/video/x10c46f_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A_tech#.UaZ3sNKr76k
http://www.acodec.org/videos/1-1.html
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 ترًاهج ًتذ العًف عتر التث الهتاشر     -1

Activité FSM a Oujda / télé rencontre  Oujda Tunis  culture de la non violence 

débat– télé rencontre sur la culture à la non violence  dans  la salle de réunion à  l’Université 

Mohammed Premier–Oujda--  28   Mars 2013  

 

 ثتّث الزّجٗة ّ تسجٗل األطفال فٖ مًاش الحالة الهدًٗة -2

 

 

تارٗخ 
 الًشاط

 الهشارمّى هّضّع الًشاط الهماى

 ماي 28

2013  

المركب اإلجتماعً 
 تاّرٗرتالتربوي ب

قاعة العروض بمقر 
 الجهة الشرقٌة 

ثتّث الزّجٗة ّ تسجٗل 
األطفال فٖ مًاش الحالة 

 الهدًٗة 

  و األطفال ضحاٌا العنف ءممثلو الخلٌة الجهوٌة للتكفل بالنسا
 أطر الجمعٌة و أعضاإها 

 ممثلو المحكمة االبتدابٌة بتاورٌرت 
 فعالٌات المجتمع المدنً 
 ممثلو السلطة  المحلٌة 

 مجموعة من األسر التً تعانً من هذا المشكل
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 :ثتّت الزّجٗة ّ تسّٗة ّضعٗة األطفال غٗر الهسجلٗى فٖ الحالة الهدًٗة تّجدة -3

 

 

 

 

تارٗخ 
 الًشاط

 الهشارمّى هّضّع الًشاط الهماى

04 

ٌونٌو 

2013 

مقر مجلس الجهة 
 الشرقٌة  وجدة 

ثبوث الزوجٌة و تسجٌل 
األطفال فً كناش الحالة 

 المدنٌة

  و األطفال ضحاٌا العنف ءممثلو الخلٌة الجهوٌة للتكفل بالنسا
 أطر الجمعٌة و أعضاإها 

 ممثلو المحكمة االبتدابٌة بوجدة 
 ممثلو السلطة  المحلٌة 

 مجموعة من األسر التً تعانً من هذا المشكل
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 أهسٗة تهرمز حهاٗة الطفّلة -4

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

5-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تارٗخ 
 الًشاط

 الهشارمّى هّضّع الًشاط الهماى

13 

نونبر 

2013 

 حهاٗة الطفّلة مركز
  تّجدة

أمسٌة لفابدة األطفال 
 نزالء المركز 

  و األطفال ضحاٌا العنف ءممثلو الخلٌة الجهوٌة للتكفل بالنسا
 أعضاء الجمعٌة 

 أطر و نزالء مركز حماٌة الطفولة 

تارٗخ 
 الًشاط

 الهشارمّى هّضّع الًشاط الهماى

07 

دجنبر 

2013 

الثاًّٗة اإلعدادٗة 
 الهمٖ الًاصرٕ 

ّٗم دراسٖ تحسٗسٖ 
ال " حّل هّضّع 
  "للعًف الهدرسٖ

  و األطفال ضحاٌا العنف ءممثلو الخلٌة الجهوٌة للتكفل بالنسا
 أعضاء و أطر الجمعٌة

 ممثلة كارفور
 مدٌر و أطر الثانوٌة 

 الثالمٌذ 
 أعضاء خلٌة اإلنصات و الوساطة بالمإسسة  
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  الحهراءة  ًشاط حّل ًتذ العًف الهدرسٖ  تهدرسة الساقٖ -6

بمبادرة من األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن بوجدة، قامت جمعٌة التعاون للتنمٌة و الثقافة  

ACODECدرسة الساقٌة الحمراء بوجدة و ذلك صبٌحة مبتنظٌم نشاط حول نبذ العنف المدرسً ب

 2014 ماي 20ٌوم الثالثاء 

تضمن هذا النشاط القٌام بدروس تحسٌسٌة حول العنف المدرسً ، أسبابه ، تؤثٌره و أثاره و كٌفٌة   

 .الحد من خالل هذه الدروس التحسٌسٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ووزعت على التالمٌذ عند نهاٌة هذه الحصص التحسٌسٌة مطوٌات  تتظمن كافة المعلومات بنذ 

 العنف المدرسً 

 .كما أقٌمت أنشطة ترفٌهٌة و فً الختام أقٌم حفل شاي ووزعت خالله  جوابز 
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أُداف، ًتائج ّ اًعماسات الهشرّع علٔ الهستفٗدٗى:  تقٗٗم  
بعد ما تم االنتهاء من إنجاز مشروع نبذ العنف المدرسً، عقد اجتماع للمكونٌن 

 برباسة ربٌس الجمعٌة، لتدارس و تقٌٌم نتابج األٌام التكوٌنٌة التً استفاد منها كل من 

نساء ورجال التعلٌم، و بناء على طبٌعة النقاش الراقً الذي دار داخل األوراش  

وكذلك على ضوء أرابهم و انطباعاتهم فٌما ٌخص المحاور المقترحة إضافة إلى 

 شكلت قٌمة مالحملة التحسٌسة داخل كل المدارس خلص الجمٌع إلى أن هذه األٌا

مضافة لذا الجمٌع و أٌضا فرصة مانحة الكتساب معارف و مهارات إضافٌة ٌمكن 

تداولها داخل المدرسة لتغٌٌر العقلٌات و خلق ثقافة جدٌدة ٌسودها التقدٌر و االحترام و 

 .التسامح و التعاون و االلتزام 

 األُداف: 
التجاوب الفعلً لمختلف األطراف المتفاعلة فً دابرة المنظمة التربوٌة المستفٌدة  .1

 .(اإلدارٌون و هٌبة التدرٌس، التالمٌذ و أولٌابهم)من المشروع 

 خلق جو التفاهم و االنسجام داخل الفصل و المإسسة التعلٌمٌة  .2

 مساهمة هٌبة التدرٌس فً خلق أخوي داخل المإسسة التعلٌمٌة  .3

الحد من العوامل الشخصٌة و العالبقٌة التً تشجع العنف فً المدارس و أوراش  .4

 ثقافة نبذ العنف 

 الًتائج: 
المكونون ٌقوون مهاراتهم فً التربٌة على الالعنف و ٌتمكنون من إٌصال  .1

 .المعارف إلى رجال و نساء التعلٌم

نساء و رجال التعلٌم المستفٌدون من المشروع ٌتمكنون من اكتساب مهارات   .2

 .تعلٌمٌة و بٌداغوجٌة على ترسٌخ ثقافة نبذ العنف و حل النزاعات بواسطة الحوار

التالمٌذ ٌغٌرون سلوكهم و ٌنخرطون بشكل فعلً فً عملٌة محاربة العنف  .3

  .داخل المإسسات التعلٌمٌة

 الهؤشرات: 
 .من المكونٌن تمكنوا فً تنمٌة و تقوٌة قدراتهم % 100  .1

من نساء و رجال التعلٌم إكتسبوا مهارات بٌداغوجٌة على ترسٌخ ثقافة % 95 .2

 .نبذ العنف و حل النزاعات بواسطة الطرق السلمٌة و الحوار

  .من التالمٌذ غٌروا سلوكاتهم بشكل اٌجابً% 90حوالً  .3
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 عًاصر التحقق: 

 .شهادات و اعترافات المكونٌن .1

 .شهادات و اعترافات األطر التربوٌة .2

 .االستمارات .3

 و مكونٌن    (ات )مقاالت و استجوابات مع مستفٌدٌن:المواكبة اإلعالمٌة  .4

 االًعماسات: 
تصرف إٌجابً لدى المستفٌدٌن فً عالقاتهم الشخصٌة و العالبقٌة داخل  -

 .المإسسة التعلٌمٌة و محٌطها

مساهمة خالٌا اإلنصات و الوساطة المحدثة فً إطار المشروع فً تدبٌر  -

 .النزاعات

 .انخراط التالمٌذ فً األنشطة الموازٌة -

 .اشراك التالمٌذ  فً  أنشطة موازٌة -

ترحٌب التالمٌذ بتطبٌق لبنوذ مٌثاق الشرف النموذج المقترح من طرف  -

 . الجمعٌة داخل القسم

:خاتهة  

 مشروع  نبذ العنف المدرسي، اتضح أن هذه اآلفة تضمنهاعند انتهاء األنشطة التي 

ها، و توفر األجواء لي جهود جميع المتدخلين من أجل القضاء عتضافرتستدعي 

ات سالمالئمة للتالميذ لكي يتابعوا دراستهم و أنشطتهم و تواجدهم داخل المؤس

التعليمية في هدوء تام و مناخ يسوده التفاهم و الوئام و الحوار اإليجابي السلمي و 

. البناء

و من جانبها أبدت جمعية التعاون للتنمية و الثقافة عن استعدادها لمواصلة المواكبة 

 .و المصاحبة لجميع المؤسسات المستهدفة لتسيير الظروف المالئمة

كما أبدت استعدادها لتأطير خاليا اإلنصات و الوساطة التي أسست بالمؤسسات 

و كذلك بفتح المجال أمام .  جميع العقباتيالمستفيدة من البرنامج و مساعدتها لتخط

جمعيات آباء و أولياء التالميذ للعمل في إطار شراكات، هدفها هو تحقيق مؤسسة 

 .تعليمية خالية من العنف

و ما هذا المشروع الذي أنجزته الجمعية إال خطوة أولية ستليه خطوات أخرى لتعميم 

 .المشروع في جميع المؤسسات التعليمية بوجدة
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