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I. السياق العام 

داخل  التعليمين بينها تفّشي ظاهرة غياب األمن العديد  من المشاكل، م المغربية فيالمؤسسات التعليمية تتخبط         

ي يخلف قلقا متناميا في أوساط األطر اإلدارية واألساتذة والتالميذ وأولياء أمورهم على الشيء الذ ؛وفي محيطهاها أسوار

العديد من مؤسساتنا التعليمية بمختلف أسالكها، سواء داخل محيطاتها أو في فضاءاتها الداخلية، تعيش حدّ سواء. ذلك أن 

لى سيادة مشاعر القلق والخوف؛ إذ تبدي أغلب على وقع ظواهر وسلوكات شائنة ال صلة لها بالمجال التربوي، تدعو إ

تعليمية معبرة عن استيائها لواقع مؤسساتنا ال ،تدخالت الفاعلين التربويين هذا القلق وتتحدث عن مثل هذه الظواهر السلبية

 والجامعات، وقوع حاالت عنف بمحيط المدارسو وما تتعرض له من سرقات وهجوم وبيع خمور وغياب السالمة الطرقية

يتجولون بين الفينة واألخرى في محيط المؤسسة، غرباء  وحتى داخل أسوارها، وتفشي ترويج المخدرات من طرف

واألساتذة، خصوصا أثناء خروجهم بعد انتهاء الحصة المسائية، إضافة إلى عدم انتظام  والطلبة ويعتدون على التالميذ

وتنظيم وتأمين عملية دخول وخروج التالميذ في  لتعليمية،المؤسسة ادوريات عناصر الشرطة للسهر على مراقبة محيط 

 والجامعة ... وغيرها من العوامل التي تعيق أي مجهود يبذل من أجل إعادة االعتبار للمدرسةالفترتين الصباحية والمسائية

 .المغربية ونشر األمن داخلها وفي محيطها

بين عوامل ذاتية وأخرى  تتوزع؛ حيث ومتباينة في خلفياتها وأسبابها متعددة التعليميالمهددة لألمن  العوامل ولعل          

خطوة كبيرة في أفق بلورة  التعليميتهديد األمن  ويعد الوقوف على الخلفيات واألسباب الحقيقية المغذية لظاهرة .موضوعية

شمولية تتأسس على مختلف المقومات وإذا كان الحد من تصاعد هذه الظاهرة يتطلب اعتماد مقاربة  .مقاربة فعّالة لمجابهتها

القانونية والعناصر الكفيلة بتوفير الشروط الالزمة لحفظ كرامة اإلنسان، فإن اعتماد سبل تربوية تسمح بتحصين شخصية 

 .الفرد ضد أي فكر متطرف أو عنيف وتجعله مؤمنا بالحوار واالختالف والتسامح، هو مدخل حيوي لمواجهة الظاهرة

، حيث تربط الكثير من الدراسات واألبحاث العنف والطالب التلميذالجتماعية تلعب دورا مهما في تحصين ولعل التنشئة ا

بمختلف مظاهره وأشكاله بالسلوكات التي يكتسبها الفرد داخل محيطه االجتماعي، كما تشير أيضا إلى مسؤولية األسباب 

تؤدي إلى الشعور بعدم األمان وعدم الصعبة ف االجتماعية النفسية واالجتماعية في هذا الشأن. ذلك أن العوامل والظرو

  .وبالتالي تقود إلى السلوك اإلجرامي ،الثبات والصراع

وقد اهتمت مختلف التشريعات السماوية والوضعية بظاهرة العنف، وحاولت أن تحدّ من تفاقمها وتناميها داخل          

بطة بالتنشئة واصل انتشاره. كما أن الهامش المتاح للقنوات التقليدية المرت المجتمعات، لكنها ظلت محدودة األثر، ألن العنف

في نبذ العنف والحد منه، أصبح يضيق بفعل التحوالت الدولية األخيرة  المسجد..( للمساهمة ،المدرسة ،االجتماعية )األسرة

ليئة بالعنف، من خالل وسائل اإلعالم ولثقافة معولمة م جديدة وبروز قنوات أخرى عابرة للحدود، تروج لقيم اجتماعية

   واالتصال الحديثة والمتطورة.        

العناصر التربوية  ، فإن استحضارتعليميفرض نفسها في موضوع األمن الوإذا كانت المقاربة الزجرية والقانونية ت       

ببناء شخصية الفرد وتربيته  الوثيق الرتباطهرا نظ ،يعدّ أمرا حيويا ،التنشئة االجتماعية أحد ركائزهاالتي تعد ، واالجتماعية

وهذا من شأنه أن يحصنه ضد ارتكاب أعمال العنف بكل مظاهره  ؛واالختالف واحترام حقوق اآلخرين على الحوار

 .قانونيةوأشكاله؛ ألن ارتكاب العنف هو في حد ذاته ثورة على القيم االجتماعية والدينية وال

، حيث يقع على عاتقها مهمة أساسية المعنية باألمن التعليمي أحد أبرز مؤسسات المجتمع وتعد المدرسة والجامعة     

 باإلضافة إلى  ؛سواء في شقها المادي أو المعنوي ،وفعالة في إعداد وتطوير المناهج والدراسات الخاصة بالنواحي األمنية

شباب لالندماج يناط بالجامعة مسؤولية إعداد ال ،اإلطارفي هذا . البحثية التي تعنى بهذا المجال إعداد الدراسات والمشاريع

 التي تمثلفي المحافظة على األمن الفكري لألجيال  ؛ إذ يعتبر دورها فعالتنمية المهارات، عن طريق في الحياة العملية

ير في المجتمع أيضا منارة وطنية أوكل إليها إنجاز مهام التنوكما تعتبر المدرسة والجامعة ركائز األمن ألي مجتمع. 

في  المجتمع،وفضاء لتالقح األفكار ونشر قيم الحوار والتسامح بين مكونات ، قلعة لبث الفكر الحديث والعقالنيو ،المغربي

  تدافع سلمي وحضاري بين جميع التوجهات بمختلف مشاربها.

، تقوم بتتبع الوضعية األمنية 2000فعال، تم إحداث فرق أمنية سنة  تعليميأجل تحقيق أمن في هذا الصدد، ومن         

والتنسيق مع المصالح األمنية المتخصصة وصياغة تقارير  ،للمؤسسات التعليمية مند بداية الدخول المدرسي والجامعي

، رجال األمن من طرف المخاطرء احتواء األزمات ودربغرض ، والجامعات منتظمة حول الوضعية األمنية بالمدارس

الندوة أهدافالسياق العام و  
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ة المشتركة بين المديرية العامة لألمن الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تفعيال لقرارات اللجن

إن خطة وزارة التربية الوطنية تعتمد على مقاربتين من أجل ضمان األمن  .حول توفير األمن بالمؤسسات التعليمية

 مركزا جهويا،  11، حيث تم إحداث ف بالوسط المدرسيتتمثل األولى، في إحداث مراكز جهوية لرصد العن ؛التعليمي

مع حاالت العنف، سواء قبل حدوثها، من خالل التوعية والتحسيس، أو بعد وقوعها، من خالل اإلدماج والمصاحبة  تفاعللل

اث ، وإحدهالعنف والمتضررين منحاالت تتبع ونصات لإلستماع وخاليا لالسبل التكفّل، مع إحداث مراكز  والبحث عن

فيما تعتمد المقاربة الوزارية الثانية على توقيع اتفاقية  للحد من ذلك. أندية تربوية، وتنظيم تظاهرات ثقافية وفنية ورياضية

، حيث تتوصل التربوية وحماية محيط المؤسسة التعليميمع وزارة الداخلية لضمان األمن  إطار، وإصدار دوريات مشتركة

ن حاالت العنف التي يتم رصدها بمحيط المؤسسات التعليمية من طرف الجهات الوزارة أسبوعيا بتقرير مفصل ع

بالثانويات اإلعدادية والتأهيلية والعمل على تغطية و بالجامعات ومحيط األحياء الجامعية  المختصة؛ وكذا تعميم الحراسة

حاالت المعروضة عليه، خصوصا باقي المؤسسات االبتدائية؛ والتنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل في ما يخص ال

 تلك التي تتطلب متابعة قضائية.

II. األهداف الرئيسية للندوة 

 هي: التعليميباألمن الخاصة  دوليةي دفعنا إلى التفكير في تنظيم هذه الندوة العلمية التال ةف الرئيسياهدإن األ        

 ؛يين بظاهرة األمن في المؤسسات التعليميةالمعن مجتمعي من طرف الفاعلين حوارفتح إثارة النقاش  حول أهمية  -1

 ؛الطالئعية في التربية والتكوين بأدوارها المدرسة والجامعة قياملاألجواء األمنية المناسبة  المساهمة في توفير -2

 ؛سالمة األساتذة واإلداريين والطلبة والتالميذبضمان القيام بحمالت تحسيسية وتفعيل الدوريات األمنية الكفيلة  -3

 ؛تينالعمومي والجامعة للمدرسة لتوفير األمن خطط جادة  حاقترا -4

 ؛التوفيق بين القرارات التي تتخذ على مستوى القمة وإمكانية تنزيلها في الميدان أثناء الممارسة -5

 ؛التعليميإيجاد مقاربة أمنية شاملة تسمح بالتصدي لكل الظواهر السلبة التي من شأنها المساس باألمن  -6

بين جميع المعنيين باألمر، من رؤساء دوائر أمنية، ومديرين إقليميين لوزارة  وعقد لقاءات تكثيف االتصاالت -7

بغرض  ية اآلباء والساكنةوجمع قياد، إضافة إلى إشراك األساتذةباشوات ووالتربية الوطنية، وعمداء الكليات 

   ؛بطريقة عملية مباشرة التعليميفي استراتيجية عمل لبلورة األمن التفكير 

،  التعليميمختلف المتدخلين في موضوع األمن  التواصل والتشاور بين الدولية نأمل أن تدعم هذه الندوةفي األخير          

التي تعنى بموضوع األمن في المؤسسات برامج ذات الاللجان  ربط الجسور بين مختلفوإعمال النقد الذاتي من أجل 

 المقاربة تغليبضرورة التركيز على ؛ مع المؤسسات التعليميةبين ان وبين هذه اللج حقيقيتواصل التعليمية، لخلق 

تناول والحوار وتبادل التجارب من خالل  ،خرآلطرف دون  ل المسؤولية يوعدم تحم التعليمياألمن  الشمولية لموضوع

 ويده والرقي به.منيين، لضمانه وتجأقضاة ودقة من طرف مختصين وأكاديميين وخبراء وعمق وب لتعليمياألمن اموضوع 

الرامية إلى  العملية المساهمة في الجهود العلميةالمغربي وشركاؤه التضامن الجامعي  من خالل هذه الندوة، يحاول     

 ببالدنا وتمكين المؤسسات التربوية من القيام بأدوارها المنوطة بها، في جو من الثقة والطمأنينة. التعليمي األمنتعزيز 

III. ندوةلل المحاور الكبرى 

 :يمكن التطرق إليها في الندوةدفعنا إلى تسطير مجموعة من المحاور التي يأعاله  السياق العامإن 

 ؛النصوص القانونية الواردة في الموضوعواإلحصائيات و التعليمي األمن مفهوم .1

 ؛التعليميالمهددة لألمن  العوامل .2

 ؛المسألة األمنية في المؤسسات التعليميةالمقاربات القانونية والبيداغوجية والتشاركية وتأثيرها على  .3

 ؛لضمان األمن التعليمي طرق التعامل معهوإشكالية العنف  .4

 ؛لألمن التعليميوالرياضة المدرسية  األنشطة الموازيةغياب تهديد الهدر المدرسي و .5

تواجد ، المؤسسة بيع المخدرات بالقرب من، التحرش بالتلميذات)  التعليمي باألمن التربوية محيط المؤسسةعالقة  .6

 ؛.(ت التعليمية بمناطق نائية يجعلها عرضة للمنحرفين .ابعض المؤسس

 .دى نجاعتها في ضمان األمن التعليميالمقاربات األمنية وم .7
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 ؛ذ. عبد الجليل باحدو، رئيس التضامن الجامعي المغربي 

  ؛قتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدةكلية العلوم القانونية واالذ. عبد هللا اإلدريسي، عميد 

 ذ. يوسف عفري، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافياللت؛ 

 ون، أستاذ باحث، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛دذ. عبد الكريم م 

 ؛لتسيير، جامعة، سوق هراس، الجزائرذ. محمد خميسي بن رجم، عميد كلية علوم االقتصاد والتجارة وا 

  .؛كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدةمحمد زروالي، نائب عميد ذ 

 ؛ذ. رشيد شاكري، باحث تربوي، نائب رئيس التضامن الجامعي المغربي 

   ؛ذ. امبارك مبركي، المدير التنفيذي للتضامن الجامعي المغربي 

 ؛التضامن الجامعي المغربيعضو فريق البحث ببراهيم الباعمراني، باحث تربوي، ذ. إ 

  .؛عضو فريق البحث بالتضامن الجامعي المغربينور الدين أسكوكو، باحث تربوي، ذ 

  ،؛عضو فريق البحث بالتضامن الجامعي المغربيذ. عبد العزيز التجيتي، باحث تربوي 

  ،؛ق البحث بالتضامن الجامعي المغربيعضو فريذ. علي بولحسن، أستاذ باحث  

  ،؛عضو فريق البحث بالتضامن الجامعي المغربيذ.  محمد الجناتي، أستاذ باحث  

 ذ. محمد بوكالح، أستاذ باحث، المركز الجهوي لمهن التربية والتوين لجهة الشرق؛ 

  ،باحث تربوي، عضو فريق البحث بالتضامن الجامعي المغربي؛ذ. سعيد حميدي 

  .؛كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، أستاذ باحث، بري الهبريالهذ 

  ،لجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس/ مكناس؛االمركز ذ. سعيد شقروني، أستاذ باحث 

  .؛عة محمد األول، وجدةكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامزينب، أستاذة باحثة،  تاغياذة 

  ،؛كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدةذ. محمد البلعوشي، أستاذ باحث 

  .؛كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، أستاذة باحثة، يامنة الفاطميذة 

  ،؛العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة كليةذ. خالد شيات، أستاذ باحث 

  ،؛كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدةذ. زهر الدين طيبي، أستاذ باحث 

 

 

  ،؛تضامن الجامعي المغربيالمدير التنفيذي للامبارك مبركي 

 ليمي للتضامن الجامعي المغربي بوجدة،المكتب اإلق 

 ؛التضامن الجامعي المغربي : محمد الجناتي - حسناء لوطفي - خديجة لميم - فة هبليلطي 

 أستاذ باحث، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لجهة الشرق؛، الهبري الهبري 

 ة المولى إسماعيل، مكناس؛رفيق نعيمي، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتكنولوجيا، جامع 

  زكرياء اليزيدي: جمعية الشباب الباحث؛ -زكرياء رحو  -رضوان لهذب  -خالد طاهري  -بنيونس عنبر  -يوسف لوكيلي 

 أحمد حالي - الحسن زريوح - لطاهر قدوريا - مصطفى صادقي - طلبي محمد - بوعبد هللابراهيم ا - محمد بوكالح - 

 ؛لجهة الشرقلمهن التربية والتكوين  المركز الجهوي: محمد عزاوي
  مصطفى تودي -يوسف كرواوي  - ادريس العامري -يونس األشهب  -توفيق حسوني  -صليحة أرزاز  -الحسن لغرايب-  

 ؛مكناس/ لجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاساالمركز أحمد صياد : 

  ؛القنيطرة -سال  -ي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط لجهوافؤاد أيوب: المركز  -كي محمد  شر -عبد الشهيد لوكيلي 

  بوشعيب مباركي : طلبة باحثين في صف الدكتوراه؛ -نوال بورحلة  - سعيد موقوش -يوسف أديب 

 ؛طلبة ماستر قانون ومنازعات األعمال، كلية العلوم القانونية واالقتصادية والجتماعية، وجدة 

  بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق. 2017/2010طلبة أطر اإلدارة التربوية فوج 

 اللجنة العلمية

 اللجنة التنظيمية
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 ،يراعى في اعتماد المشاركات رصانة المنهج وصلتها بمحاور الندوة، ومدى إسهامها في إثراء البحث العلمي -

 يكون العمل جديدا لم يعرض من قبل في ندوة علميّة ولم ينشر سابقا، يجب أن  -

 أو إنجليزية، فرنسيّة ،عربيّة لثالث:تقبل الندوة الدولية المشاركة باللغات ا -

 ،14 ـوالملّخص والمداخلة ب 16العنوان بمقاس  مع كتابة، Times New Romanيكون خّط الكتابة يجب أن  -

( مباشرة 12( وصفته العلميّة والمهنيّة ومؤّسسة انتمائه )مقاس 14يكتب االسم الكامل لصاحب الورقة البحثيّة )مقاس  -

 تحت العنوان، 

 ، 12الهوامش في أسفل الّصفحات بمقاس تكتب  -

 مع التّركيز على حداثة المراجع وتنّوعها، ، المداخلة أسفل صفحاتتكتب المراجع والمصادر  -
 

 

 

 

 

 

 الغذاء والعشاء على و اإليواء تتكلف اللجنة المنظمة بمصاريفسعتبر المشاركة في الندوة الدولية مجانية، وت

  .للمشاركين الوثائق التي سوف تقدمالمحفظات وتتكلف بمصاريف استراحات الشاي وسشاركين، كما شرف الم
 سوف يتّم إعداد برنامج ثقافي وسياحي لفائدة المشاركين بعد انتهاء الندوة. 
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 :إلى العنوان اإللكتروني التاليلمساهمات البحثية المحررة يجب أن ترسل ا

                                colloq.securite.educative@gmail.com 
 

 تواريخ مهمة

 2018مارس  20 آخر أجل إلرسال بطاقة المشاركة وملّخصات المداخالت 

 2018مارس  25 من طرف اللجنة العلمية إعالم المشاركين الّذين وقع قبول ملّخصاتهم

 2018بريل أ 25 يغة ووردبص آخر أجل الستالم النص الكامل للمساهمة

 2010أبريل  28 جنة العلمية بقبول أو رفض المساهمةلإشعار المساهمين بقرار ال

 2010أبريل  30 إلى المشاركينالدّعوات الّرسميّة و إرسال البرنامج النهائي 

 2018ماي  12و  11 تاريخ الندوة

 2010أكتوبر  01 امعي"تاريخ نشر أعمال الندوة في عدد خاص من مجلة "التضامن الج

 شروط المشاركة

الندوة الدولية مصاريف  

الندوة الدولية ومنسق  

mailto:colloq.securite.educative@gmail.com

