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ید وستمد  مواطنة  مؤسسات  هي  الخصوصیة   املدارس 

أداء بتأجیل  إما  الجائحة  من  املتضررة  لألسر   املساعدة 

اإلعفاء أو  أقساط  دفعها یلع شکل  أو  الشهریة   الواجبات 

 منها إذا اقتضی األمر ذلك، شریطة تقدیم اآلباء املتضررین

 لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم

مادیا

تصریح لوکالة املغرب العربي لألنباء الرسمیة

 عبد السالم عمور

 رئیس رابطة التعلیم الخاص باملغرب
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 وجدت رابطة التعلیم الخاص باملغرب، بعد تفاقم األزمة االقتصادیة لنسبة کبیرة من األسر التي تدرس أبناءها بمؤسسات التعلیم  
الخاص، من جهة وسوء الفهم الذي ساد عند بعض األسر األقل تضررا، والتي استجابت لدعوات تقضي بعدم تأدیة الواجبات 

الشهریة،  نفسها أمام واجب استمرار القیام بالواجب لضمان استمرار العملیة التعلیمیة التربویة عن بعد، ومن جهة ثانیة أمام 
یلع االستقرار االجتماعي لألطر التربویة والعاملین بالقطاع واجب الحفاظ 

 وعلی هذا األساس اقترح فریق مکتب دیوان التابع لوکالة أوزود یلع الرابطة نهج مقاربة تواصلیة مع الصحافة ومرتادي املنصات  
من جهة ومع باقي شرکاء القطاع من جهة ثانیة، تعتمد وضع األزمة يف سیاقها الدولي، وترتکز أساسا یلع دور قطاع التعلیم 

ت الوباء وما رافقها من إغالق أبواب املدارس واعتماد الدراسة عن بعد الخاص باملغرب في مواجهة االرتباك الحاصل بسبب تداعیا

 فعلی املستوى الدولي ناشدت منظمة الیونسکو الحکومات والقطاع الخاص بالتعاون وحمایة االستقرار االجتماعي لألطر التربویة،  
ودعا التحالف الدولي للتعلیم، وهو تحالف یضم الحکومة املغربیة کذلك، إلی اتخاذ جمیع اإلجراءات لحمایة التالمیذ واألساتذة من 

تداعیات األزمة

 و هو ما جعل فریق دیوان یقترح یلع رابطة التعلیم الخاص باملغرب االستجابة لفریق العمل الدولي، باعتباره أهم منظمة مهنیة  
للقطاع ببالدنا، واإلعالن عن التزام الرابطة بحمایة األساتذة وضمان االستقرار االجتماعي للعاملین بالقطاع، کما تم اقتراح اإلعالن عن  

إصدار توجیه إلی جمیع املؤسسات املنخرطة بفروع الرابطة العتماد املرونة الکافیة يف التعامل مع لألسر املتضررة من األزمة 
االقتصادیة

 وبعد اعتماد البالغ 4 تم التواصل مع العدید من رؤساء تحریر جرائد الکترونیة ووکالة األنباء الرسمیة وإذاعات لتیسیر عملیة نشر  
وإذاعة مضامین البالغ ملناشدة جمیع الشرکـــــــــــــــاء والفاعلین بقطاع التعلیم الخصوصي إلعطاء األولویة للمحافظة عـــلی  

صحة وسالمة األساتذة وتالمذتهم . ووضع اإلنصاف وتکافؤ الفرص يف صمیم الحلول التربویة والتعلیمیة املقدمــة لجــــمیع  
املتدخلین خالل هذه املرحلة،  من أجل مواکبة اإلجراءات املستجــــــــدة التي تخـــــــص التدریس عن بعد، وذلك بتوفیر الظروف  
املناسبة للعمل واألدوات والوسائل التقنیة الالزمة لتمکین التالمیذ من مسایرة الدراسة عبر األقسام االفتراضیة التي هیـــــــــأت لها 

الوزارة

 وأمام تصاعد مطالب األسر املتضررة من األزمة االقتصادیة ملساعدتها يف ضمان استمرار استفادة أبنائها من التدریس عن بعد رغم  
عجزها عن التسدید الفوري الواجبات الشهریة. اقترح فریق دیوان إصدار تصریح صحافي للسید عبد السالم عمور رئیس رابطة 

تعلیم الخاص باملغرب تم تعمیمه علی الصحافة و منصات التواصل االجتماعي ال

 وارتکز التصربح یلع أن مدارس الخصوصیة هي مؤسسات مواطنة وستمد ید املساعدة لألسر املتضررة من الجائحة إما بتأجیل أداء  
الواجبات الشهریة أو دفعها یلع شکل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضی األمر ذلك، شریطة تقدیم اآلباء املتضررین لطلبات بهذا 

م مادیا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثره

 وتضمن التصریح رسالة مفادها أن املهم عند الرابطة هو استمرار العملیة التربویة إلنهاء املقرر الدراسي مع نهایة السنة الدراسیة.  
لهذا دعت جمیع الشرکاء إلی تحمل مسؤولیتهم والتعامل بروح املواطنة، وما تقتضیه هذه الظرفیة من تعاون وتآزر. وهنا جددت  

النداء  لألسر التي تعیش استقرارا مادیا إلی أداء ما علیها من مستحقات باعتبارها عجلة سیرورة هذه املدارس، التي التزمت بأداء 
مستحقات جمیع العاملین بها، ومواصلة أداء واجبها والتزاماتها مع األسر وتدریس أبنائهم عن بعد
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 استجابة للنداء الصادر عن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، وهو تحـــــالف دولي يعمل من أجل
العام القطاعين  من  والممولين،  التعليــــــمية  الخدمات  ومقدمي  الحكومات  دعا  الذي  والتعليم،   المعلمين 
المرتبطة الحالية  األزمة  أثناء  في  ودعمهم  حمايتهم  لضمان  المعلمين   بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى   والخاص 
 بجائحة كوفيد-١٩، من أجل  استمرارية تقـــــــديم التعليم والتعّلم الجيد عن بعد ، قررت رابطة التعليم الخاص

 :بالمغرب ما يـــــــــلي

 الحفاظ على التزاماتها مع جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي، وضمان  استقرارهم تماشيا مع نــداء      
 الفريق الــــــــدولي الذي يحدد أنه ال يمكن أن نتذرع بهذه األزمة لتخفيض المعايير والقواعد، أو إلهمال حقوق

 . العمل. ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات األطـــــر التربوية والقائمين على توفير الخدمات

 مناشدة جميع الشركـــــــــــــــاء والفاعلين بقطاع التعليم الخصوصي إلعطاء األولوية للمحافظة عـــلى صحة    
    . وسالمة األساتذة وتالمذتهم

 وضع اإلنصاف وتكافؤ الفرص في صميم الحلول التربوية والتعليمية المقدمــة لجــــميع المتدخلين خالل هذه
الظروف بتوفير  وذلك  بعد،  عن  التدريس  تخـــــــص  التي  المستجــــــــدة  اإلجراءات  مواكبة  أجل  من   المرحلة،  
األقسام عبر  الدراسة  مسايرة  من  التالميذ  لتمكين  الالزمة  التقنية  والوسائل  واألدوات  للعمل   المناسبة 

. االفتراضية التي هيـــــــــأت لها الوزارة

كافة بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  تدعو  التربوية،  للمؤسســــــــات  العادي  السير  ولضمان  اإلطار،  هذا   وفي 
المستجد. المتضررة من جائحة كورونا  الالزمتين لألســـــــــر  الدعم والمساندة  لتقديم  المنخرطة   المؤسسات 
عمــــــــــــل متطلبـات  بتدبير  الخاصة  الموارد  توفير  في  االستمرارية  أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  بـــــاقي   وتدعو 
 المؤسســــــات التربوية، وتحيي بتقدير عال جميع األسر التي أبدت تعاونــــها وتفهمها للظـــــروف الصعبة التي

. يمر منها القطاع ، رغم حــــــــالة االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

بتحمــــــل  أخص  بصفة  الخصوصي   والتعـــــــــــليم  عامة  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  جميع   تناشد 
 مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار العملية التعليمية التربوية عن بعد خالل هذه الفــــترة الحرجة،  وضمان
االجتماعي تماسكها  على  والحفاظ  الــــتربوية  وأطــــــرها   المغربية  للمدرسة  الواجبين  االحترام   و   الدعـــــم 

 . لتخطي صعوبة المرحلة

من وأبنائها  بناتها  لتمكين  االحتياج  ذات  األسر  لفائدة  الالزم  الدعم  تقديم  إلى  الرابطة  فروع  جميع   تدعو 
   .مسايرة الدراسة عن بعد

لصندوق  الداعمة  الخصوصــــــية  التعليمــية  المؤسسات  لكل  واالحترام  والتقدير  االمتنان  عن  التعبير   تجدد 
لكل و   ، بالدم  التبرع  حملة  في  والمساهـــــمة  الجائحة  من  المتضررة  لألسر  والمساندة  الوطني    التضامن 
والقوات المساعدة  والقوات  الملكي  والدرك  الوطني  األمــــــــن  وقوات  المحلية  والسلطات  الطبية   الطواقم 
انتشار من  البالد  حماية  على  الحريصين  المدنــــي  المجتمع  ومنظمـــــــات  هيــئـــات  ولكل  الملكية،   المسلحة 

. الوباء وعلى أمنها وطمأنينتــها

 كما تجدد رابطة التعليم الخاص بالمغرب دعمها وإسهامها في المجهود الوطني لمحاربة الوباء والوقاية  
 . منه، إلى جانب الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمـــد السادس نصره اهللا وأيـــــــــــده

عبد السالم عمور
رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب 
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تفهم التالميذ  أسر  اإلثنين،  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   ناشدت 
 أهمية االستمرارية في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمــل
أداء عن  األسر  بعض  توقف  بعد  وذلك  التربوية،   المؤسسـات 

.مستحقات شهر أبريل الجاري

جميع عال  بتقدير  "تحيي  إنها  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة   وقالت 
 األسر التي أبدت تعاونها وتفهمها الظــــروف الصعبة التي يمر منها

.."القطاع، رغم حـالة االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

المؤسسات كافة  ذلك،  مقابل  في  الخاص،  التعليم  رابطة   ودعت 
 الخصوصية المنخرطة إلى تقديم الدعم والمساندة الالزمتين لألســـر
فروع دعوتها  إلى  باإلضافة  المستجد،  كورونا  جائحة  من   المتضررة 
لتمكين االحتياج  لفائدة األسر ذات  الالزم  "الدعم  إلى تقديم   الرابطة 

."بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

التعليم قطاع  شركاء  "جميع  الخصوصي  التعليم  رابطة   وناشدت 
مسؤولياتهم تحمل  أخص  بصفة  الخصوصي  والتعليم  عامة   بصفة 
خالل بعد  عن  التربوية  التعليمية  العملية  استمرار  لضمان   الكاملة 
للمدرسة الواجبين  واالحترام  الدعـم  وضمان  الحرجة،  الفترة   هذه 
االجتماعي تماسكها  على  والحفاظ  التربوية،  وأطــرها   المغربية 

."لتخطي صعوبة المرحلة

 وحول نسبة أداء األسر المغربية لمستحقات شهر أبريل الجاري، أوضح
أن مشكل بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  رئيس  عمور،  السالم   عبد 
أن إلى  مشيرا  األداء،  عملية  أعاق  الصحي  الحجر  إطار  في  األسر   تنقل 
 "بعض مؤسسات الخصوصي قامت بإرسال رقم حساباتها البنكية عبر
األبناك تطبيقات  طريق  عن  مباشر  بتحويل  للقيام  "واتساب"   تطبيق 

."على هواتف الزبائن، لكن ال تتوفر جميع األسر على هذه اإلمكانية

لدى مطروح  غير  الشهرية  المستحقات  أداء  إشكال  أن  عمور   وأكد 
ميسورة أسر  من  زبائن  تضم  التي  الكبرى،  الخصوصية   المؤسسات 
المؤسسات أن  غير  الغالب،  في  رقمية  بنكية  خدمات  على   يتوفرون 

.الصغيرة والمتوسطة لديها زبائن ذوو دخل محدود

 وكشف عمور، في تصريح لهسبريس، أن ما بين ٧٠ إلى ٨٠ في المائة
تداعيات من  تضررت  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  هذه   من 
 جائحة "كورونا"، خصوصا المدارس التي تبلغ واجباتها الشهرية ما بين

.٥٠٠ و٦٠٠ درهم

الخصوصية المدارس  في  التعلمية  العملية  أن  على  عمور   وشدد 
 مستمرة عن طريق التعليم عن بعد، موردا أن "هذه المدارس لديها
ألن الدراسية،  المقررات  إتمام  وهو  اآلباء،  تجاه  قانوني   التزام 

."االمتحانات تسري على جميع المؤسسات العمومية والخصوصية

بعض توجيه  مقابل  الشهرية  لواجباتها  األسر  أداء  استمرار   لكن 
 المدارس والحضانات العاملين لديها من أجل االستفادة من التعويض
الحكومة قررته  الذي  درهم،   ٢٠٠٠ في  المحدد  الشهري   الجزافي 
 لفائدة المقاوالت المتواجدة في وضعية صعبة بسبب كورونا، وفق
التساؤالت، من  الكثير  يطرح  هسبريس،  عليها  حصلت  التي   المعطيات 
العمل، عن  متوقفة  غير  أنها  تدعي  المؤسسات  هذه  أن   خصوصا 
 ويمكن أن تستفيد أيضا من أموال صندوق كورونا الذي أحدثه الملك

.محمد السادس

التعليم الخاص بالمغرب أوضح أن هناك ثالثة أنواع من  رئيس رابطة 
األساتذة مستحقات  أداء  مستوى  على  الخصوصية   المدارس 
لشهرين تقاوم  أن  يمكن  الكبرى  المدارس  أن  وأبرز   والمستخدمين، 

.وتؤدي مستحقات العاملين لديها دون اللجوء إلى أي جهة

و  ٤٠٠ بين  ما  فيها  األداء  يتراوح  التي  المدارس  من  الثاني  النوع  أما 
يورد األساتذة،  واجبات  تأدية  إمكانية  على  تتوفر  وال  درهم   ٩٠٠ 
 عمور، فالدولة وضعت قروض "ضمان أوكسجين" لفائدة المقاوالت
قابل قرض  على  للحصول  الخصوصية،  المدارس  وضمنها   المتضررة، 
األجور واجبات  لتأدية  وذلك  لسدادها،  سنوات  خمس  إلى   للتمديد 

.ومصاريف الكراء لمدة ٤ أشهر من األزمة

التي وجهت المؤسسات  المدارس، وهي  الثالث من  النوع   وبخصوص 
تعويض من  االستفادة  أجل  من  لديها   المخصص CNSS العاملين 
 لألجراء المتوقفين عن العمل، أكد عمور أن رابطة التعليم الخصوصي
 غير متفقة مع هذا النوع من المدارس، موردا: "نعتبر أن مؤسسات
 التعليم الخصوصي غير متوقفة عن العمل، بل مستمرة في العملية
الواجب أداء  األسر  نناشد  أن  المعقول  غير  ومن  بعد.  عن   التعلمية 
الضمان صندوق  تعويضات  من  نستفيد  الوقت  نفس  وفي   الشهري 

."االجتماعي

عمور: ضرر وباء "كورونا" يمّس غالبية المدارس المغربية الخاصة

4
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رابطة التعليم الخاص تدعو المؤسسات إلى تقديم الدعم لألسر المتضررة
من الجائحة وتتعهد بالحفاظ على التزاماتها

6

 وسط أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوقف الدراسة الحضورية للتالميذ، منذ منتصف
 شهر مارس الماضي، تعهدت رابطة التعليم الخاص بالحفاظ على التزاماتها تجاه أساتذتها، داعية

.المدارس الخاصة إلى تقديم الدعم لألسر المتضررة من الجائحة

 وقالت الرابطة، في بالغ لها، أصدرته، اليوم االثنين، إنها قررت الحفاظ على التزاماتها مع جميع
الدولي الفريق  نــداء  مع  تماشيا  استقرارهم،  وضمان  الخصوصي،  التعليم  قطاع  في   العاملين 
 المعني بالمعلمين، الذي يحدد أنه ال يمكن أن نتذرع بهذه األزمة لتخفيض المعايير، والقواعد، أو
 إهمال حقوق العمل، ويجب الحفاظ على رواتب، ومستحقات األطـــــر التربوية، والقائمين على

.توفير الخدمات

على للمحافظة  األولوية  إعطاء  الخصوصي  التعليم  قطاع  في  الفاعلين  جميع  الرابطة   وناشدت 
الحلول صميم  في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  ووضع  وتالمذتهم،  األساتذة،  وسالمة   صحة، 
 التربوية، والتعليمية، المقدمــة إلى جــــميع المتدخلين خالل المرحلة الحالية، من أجل مواكبة
للعمل، المناسبة  الظروف  بتوفير  وذلك  بعد،  عن  التدريس  تخص  التي  المستجدة،   اإلجراءات 
األقسام عبر  الدراسة  مسايرة  من  التالميذ  لتمكين  الالزمة  التقنية  والوسائل   واألدوات 

.االفتراضية، التي هيأتها لها الوزارة

كافة بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  دعت  التربوية،  للمؤسسات  العادي  السير   ولضمان 
 المؤسسات المنخرطة إلى تقديم الدعم والمساندة الالزمتين لألسر المتضررة من جائحة كورونا،
 داعية باقي اآلباء إلى تفهم أهمية االستمرارية في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمل

.المؤسسات التربوية

 وطالبت الرابطة الشركات في قطاع التعليم الخاص بتحمل مسؤولياتها الكاملة لضمان استمرار
واالحترام الدعم،  وأيضا  والحرجة،  االحالية،  الفــــترة  خالل  بعد،  عن  التربوية  التعليمية   العملية 
لتخطي االجتماعي  تماسكها  على  والحفاظ  التربوية،  وأطــــــرها   المغربية،  للمدرسة   الواجبين 

.صعوبة المرحلة
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رابطة التعليم الخاص بالمغرب تدعو المؤسسات المنخرطة لتقديم
الدعم والمساندة لألسـر المتضررة

8

 قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب الحفاظ على التزاماتها مع
 جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي، وضمان  استقرارهم
أن يمكن  ال  أنه  يحدد  الذي  الـدولي  الفريق  نــداء  مع   تماشيا 
إلهمال أو  والقواعد،  المعايير  لتخفيض  األزمة  بهذه   نتذرع 
األطر ومستحقات  رواتب  على  الحفاظ  ويجب  العمل.   حقوق 

. التربوية والقائمين على توفير الخدمات

 واوضح بالغ صادر عن الرابطة توصلت الجريدة ٢٤ بنسخة منه،
 ان هذا القرار يأتي استجابة للنداء الصادر عن فريق العمل الدولي
أجل من  يعمل  دولي  تحـالف  وهو  بالمعلمين،  المعني   الخاص 
الخدمات ومقدمي  الحكومات  دعا  الذي  والتعليم،   المعلمين 
اتخاذ إلى  والخاص  العام  القطاعين  من  والممولين،   التعليـمية 
 إجراءات بشأن المعلمين  لضمان حمايتهم ودعمهم في أثناء
 األزمة الحالية المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، من أجل  استمرارية

، تقديم التعليم والتعّلم الجيد عن بعد

التعليم بقطاع  والفاعلين  الشركـاء  جميع  البيان   وناشد 
وسالمة صحة  عـــلى  للمحافظة  األولوية  إلعطاء   الخصوصي 

. األساتذة وتالمذتهم

صميم في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  بوضع  الرابطة   وطالبت 
المتدخلين لجــــميع  المقدمــة  والتعليمية  التربوية   الحلول 
 خالل هذه المرحلة،  من أجل مواكبة اإلجراءات المستجــــــــدة
المناسبة الظروف  بتوفير  وذلك  بعد،  عن  التدريس  تخص   التي 
التالميذ لتمكين  الالزمة  التقنية  والوسائل  واألدوات   للعمل 
لها هيـأت  التي  االفتراضية  األقسام  عبر  الدراسة  مسايرة   من 

. الوزارة

المؤسسات كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة   ودعت 
 المنخرطة لتقديم الدعم والمساندة الالزمتين لألسـر المتضررة
إلى تفهم اآلباء  باقي  المستجد. كما دعت   من جائحة كورونا 
بتدبير متطلبـات الخاصة  الموارد   أهمية االستمرارية في توفير 
 عمـل المؤسسـات التربوية، وتحيي بتقدير عال جميع األسر التي
منها يمر  التي  الصعبة  للظـــــروف  وتفهمها  تعاونــــها   أبدت 

. القطاع ، رغم حالة االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

والتعـليم عامة  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  جميع   وناشدت 
 الخصوصي  بصفة أخص بتحمـل مسؤولياتهم الكاملة لضمان
 استمرار العملية التعليمية التربوية عن بعد خالل هذه الفــــترة
للمدرسة الواجبين  االحترام   و  الدعـــــم  وضمان   الحرجة،  
تماسكها على  والحفاظ  الــــتربوية  وأطــــــرها    المغربية 

. االجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة

 وجددت دعوتها لجميع فروع الرابطة إلى تقديم الدعم الالزم
 لفائدة األسر ذات االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة

.الدراسة عن بعد

الخصوصـية التعليمــية  المؤسسات  لكل  امتنانها  ان   وعبرت 
 الداعمة لصندوق التضامن الوطني  والمساندة لألسر المتضررة
لكل و   ، بالدم  التبرع  حملة  في  والمساهـــــمة  الجائحة   من 
 الطواقم الطبية والسلطات المحلية وقوات األمــــــــن الوطني
المسلحة والقوات  المساعدة  والقوات  الملكي   والدرك 
المدنــــي المجتمع  ومنظمـــــــات  هيــئـــات  ولكل   الملكية، 
أمنها وعلى  الوباء  انتشار  من  البالد  حماية  على   الحريصين 

. وطمأنينتــها

 كما جددت رابطة التعليم الخاص بالمغرب دعمها وإسهامها
.في المجهود الوطني لمحاربة الوباء والوقاية منه

في بالمعلمين  المعني  الخاص  الدولي  العمل  ”فريق   وللتذكير 
عالمي تحالف  عن  عبارة  وهو   ،:٢٠٣٠ عام  حتى  التعليم   إطار 
 يضم أكثر من ٩٠ حكومة ونحو ٥٠ منظمة دولية وإقليمية
المدني المجتمع  ومنظمات  المتحدة  األمم  ذلك  في   (بما 
قضايا تعزيز  على  ويعمل  ومؤسساته)،  التعليم   ومهنة 
في الفريق  أمانة  اليونسكو  وتستضيف  والتعليم.   المعلمين 

.مقرها في باريس

 يدعو حاليا إلى دعم قرابة ٦٣ مليون معّلم للمرحلتين االبتدائية
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥

.بلدًا بسبب جائحة كوفيد-١٩
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رابطة ”التعليم الخاص“ تدعو اآلباء لتفهم أهمية االستمرار
في أداء األقساط الشهرية

10

 دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، اليوم اإلثنين، كافة المؤسسات المنخرطة لتقديم الدعم
 والمساندة الالزمتين لألسر المتضررة من جائحة ”كورونا“، ودعت باقي اآلباء إلى تفهم أهمية

.االستمرار في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبات عمل المؤسسات التربوية

 ووجهت الرابطة في بالغ لها، ”التحية لألسر التي أبدت تعاونها وتفهمها للظروف الصعبة التي
 .”يمر منها القطاع، رغم حالة االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

التعليم بقطاع  العاملين  جميع  مع  التزاماتها  على  الحفاظ  الرابطة  ”قررت  البالغ،   وحسب 
 الخصوصي، وضمان استقرارهم تماشيا مع نداء الفريق الدولي الخاص المعني بالمعلمين، الذي
العمل، المعايير والقواعد، أو إلهمال حقوق  التذرع بهذه األزمة لتخفيض  أنه ال يمكن   يحدد 

.”ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات األطر التربوية والقائمين على توفير الخدمات

التعليمية التربوية  الحلول  صميم  في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  وضع  ”إلى  الرابطة  دعت   كما 
 المقدمة لجميع المتدخلين خالل هذه المرحلة، من أجل مواكبة اإلجراءات المستجدة التي تخص
الالزمة التقنية  والوسائل  واألدوات  للعمل  المناسبة  الظروف  بتوفير  وذلك  بعد،  عن   التدريس 

.”لتمكين التالميذ من مسايرة الدراسة عبر األقسام االفتراضية التي هيأت لها الوزارة

خاصة بصفة  الخصوصي  والتعليم  عامة،  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  ”جميع  الرابطة   وناشدت 
هذه خالل  بعد  عن  التربوية  التعليمية  العملية  استمرار  لضمان  الكاملة  مسؤولياتهم   بتحمل 
 الفترة الحرجة، وضمان الدعم واالحترام الواجبين للمدرسة المغربية وأطرها التربوية والحفاظ

.على تماسكها االجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة

لتمكين االحتياج  ذات  األسر  لفائدة  الالزم  الدعم  تقديم  إلى  الرابطة  فروع  جميع  البالغ   ودعا 
التعليمية للمؤسسات  التقدير  عن  تعبيرها  مع  بعد،  عن  الدراسة  مسايرة  من  وبناتها   أبنائها 
الجائحة، من  المتضررة  لألسر  والمساندة  الوطني،  التضامن  لصندوق  الداعة   الخصوصية 

.”والمساهمة في حملة التبرع بالدم، ولكافة السلطات العمومية



 وجدت رابطة التعلیم الخاص باملغرب، بعد تفاقم األزمة االقتصادیة لنسبة کبیرة من األسر التي تدرس أبناءها بمؤسسات التعلیم
 الخاص، من جهة وسوء الفهم الذي ساد عند بعض األسر األقل تضررا، والتي استجابت لدعوات تقضي بعدم تأدیة الواجبات الشهریة،
 نفسها أمام واجب استمرار القیام بالواجب لضمان استمرار العملیة التعلیمیة التربویة عن بعد، ومن جهة ثانیة أمام واجب الحفاظ

یلع االستقرار االجتماعي لألطر التربویة والعاملین بالقطاع

 ویلع هذا األساس اقترح فریق مکتب دیوان التابع لوکالة أوزود یلع الرابطة نهج مقاربة تواصلیة مع الصحافة ومرتادي املنصات
 من جهة ومع باقي شرکاء القطاع من جهة ثانیة، تعتمد وضع األزمة يف سیاقها الدولي، وترتکز أساسا یلع دور قطاع التعلیم
الخاص باملغرب يف مواجهة االرتباك الحاصل بسبب تداعیات الوباء وما رافقها من إغالق أبواب املدارس واعتماد الدراسة عن بعد

 فعلی املستوى الدولي ناشدت منظمة الیونسکو الحکومات والقطاع الخاص بالتعاون وحمایة االستقرار االجتماعي لألطر التربویة،
 ودعا التحالف الدولي للتعلیم، وهو تحالف یضم الحکومة املغربیة کذلك، إلی اتخاذ جمیع اإلجراءات لحمایة التالمیذ واألساتذة من

تداعیات األزمة

 و هو ما جعل فریق دیوان یقترح یلع رابطة التعلیم الخاص باملغرب االستجابة لفریق العمل الدولي، باعتباره أهم منظمة مهنیة
 للقطاع ببالدنا، واإلعالن عن التزام الرابطة بحمایة األساتذة وضمان االستقرار االجتماعي للعاملین بالقطاع، کما تم اقتراح اإلعالن عن
التعامل مع لألسر املتضررة من األزمة الکافیة يف  الرابطة العتماد املرونة   إصدار توجیه إلی جمیع املؤسسات املنخرطة بفروع 

االقتصادیة

 وبعد اعتماد البالغ ٣ تم التواصل مع العدید من رؤساء تحریر جرائد الکترونیة ووکالة األنباء الرسمیة وإذاعات لتیسیر عملیة نشر
 وإذاعة مضامین البالغ ملناشدة جمیع الشرکـــــــــــــــاء والفاعلین بقطاع التعلیم الخصوصي إلعطاء األولویة للمحافظة عـــلی
لجــــمیع املقدمــة  والتعلیمیة  التربویة  الحلول  الفرص يف صمیم  وتکافؤ  اإلنصاف  ووضع   . وتالمذتهم  األساتذة   صحة وسالمة 
 املتدخلین خالل هذه املرحلة،  من أجل مواکبة اإلجراءات املستجــــــــدة التي تخـــــــص التدریس عن بعد، وذلك بتوفیر الظروف
 املناسبة للعمل واألدوات والوسائل التقنیة الالزمة لتمکین التالمیذ من مسایرة الدراسة عبر األقسام االفتراضیة التي هیـــــــــأت لها

الوزارة

 وأمام تصاعد مطالب األسر املتضررة من األزمة االقتصادیة ملساعدتها يف ضمان استمرار استفادة أبنائها من التدریس عن بعد رغم
رابطة رئیس  عمور  السالم  عبد  للسید  تصریح صحايف  إصدار  دیوان  فریق  اقترح  الشهریة.  الواجبات  الفوري  التسدید  عن   عجزها 

التعلیم الخاص باملغرب تم تعمیمه یلع الصحافة و منصات التواصل االجتماعي

 وارتکز التصربح یلع أن مدارس الخصوصیة هي مؤسسات مواطنة وستمد ید املساعدة لألسر املتضررة من الجائحة إما بتأجیل أداء
 الواجبات الشهریة أو دفعها یلع شکل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضی األمر ذلك، شریطة تقدیم اآلباء املتضررین لطلبات بهذا

الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم مادیا

 وتضمن التصریح رسالة مفادها أن املهم عند الرابطة هو استمرار العملیة التربویة إلنهاء املقرر الدراسي مع نهایة السنة الدراسیة.
 لهذا دعت جمیع الشرکاء إلی تحمل مسؤولیتهم والتعامل بروح املواطنة، وما تقتضیه هذه الظرفیة من تعاون وتآزر. وهنا جددت
 النداء  لألسر التي تعیش استقرارا مادیا إلی أداء ما علیها من مستحقات باعتبارها عجلة سیرورة هذه املدارس، التي التزمت بأداء

مستحقات جمیع العاملین بها، ومواصلة أداء واجبها والتزاماتها مع األسر وتدریس أبنائهم عن بعد

البالغ والتصریح الصحايف  bookpress وتجدون بکتاب الصحافة  بین أیدیکم روابط وتقاریر ألهم ما تم نشره بالصحافة عن مضامین 
املشار إلیهما

11

www.lakome2.com

https://lakome2.com/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/171477


 دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب المؤسسات المنخرطة بفروعها،
جائحة من  المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة  الدعم  تقديم   إلى 
االستمرارية أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  باقي  ودعت  المستجد.   كورونا 
 في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمل المؤسسات التربوية،
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 

.للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع

 وقالت في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه استجابة للنداء
 الصادر عن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، وهو تحالف
الحكومات دعا  الذي  والتعليم،  المعلمين  أجل  من  يعمل   دولي 
العام القطاعين  من  والممولين،  التعليمية  الخدمات   ومقدمي 
حمايتهم لضمان  المعلمين   بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى   والخاص 
المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، من الحالية  أثناء األزمة   ودعمهم في 
رابطة ، قررت  الجيد عن بعد  التعليم والتعّلم   أجل  استمرارية تقديم 

 :التعليم الخاص بالمغرب ما يلي

التعليم   – بقطاع  العاملين  جميع  مع  التزاماتها  على   الحفاظ 
الــــــــدولي الفريق  نــداء   الخصوصي، وضمان  استقرارهم تماشيا مع 
المعايير لتخفيض  األزمة  بهذه  نتذرع  أن  يمكن  ال  أنه  يحدد   الذي 
رواتب على  الحفاظ  ويجب  العمل.  حقوق  إلهمال  أو   والقواعد، 

 . ومستحقات األطـــــر التربوية والقائمين على توفير الخدمات

التعليم     – بقطاع  والفاعلين  الشركـــــــــــــــاء  جميع   مناشدة 
 الخصوصي إلعطاء األولوية للمحافظة عـــلى صحة وسالمة األساتذة

    . وتالمذتهم

التربوية –  الحلول  صميم  في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف   وضع 
من المرحلة،   هذه  خالل  المتدخلين  لجــــميع  المقدمــة   والتعليمية 
 أجل مواكبة اإلجراءات المستجــــــــدة التي تخـــــــص التدريس عن بعد،
التقنية والوسائل  واألدوات  للعمل  المناسبة  الظروف  بتوفير   وذلك 
 الالزمة لتمكين التالميذ من مسايرة الدراسة عبر األقسام االفتراضية

. التي هيـــــــــأت لها الوزارة

التربوية،     للمؤسســــــــات  العادي  السير  ولضمان  اإلطار،  هذا   وفي 
المنخرطة المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة   تدعو 
جائحة من  المتضررة  لألســـــــــر  الالزمتين  والمساندة  الدعم   لتقديم 
 كورونا المستجد. وتدعو بـــــاقي اآلباء إلى تفهم أهمية االستمرارية
 في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمــــــــــــل المؤسســــــات
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تعاونــــها أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير  وتحيي   التربوية، 
 وتفهمها للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع ، رغم حــــــــالة

. االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

التعليم بصفة عامة والتعـــــــــــليم  –     تناشد جميع شركاء قطاع 
لضمان الكاملة  مسؤولياتهم  بتحمــــــل  أخص  بصفة   الخصوصي  
الفــــترة هذه  خالل  بعد  عن  التربوية  التعليمية  العملية   استمرار 
المغربية للمدرسة  الواجبين  االحترام   و  الدعـــــم  وضمان   الحرجة،  
لتخطي االجتماعي  تماسكها  على  والحفاظ  الــــتربوية   وأطــــــرها  

 . صعوبة المرحلة

الرابطة إلى تقديم الدعم الالزم لفائدة األسر  –    تدعو جميع فروع 
   .ذات االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

المؤسسات   –    لكل  االمتنان والتقدير واالحترام  التعبير عن   تجدد 
الوطني التضامن  لصندوق  الداعمة  الخصوصــــــية    التعليمــية 
حملة في  والمساهـــــمة  الجائحة  من  المتضررة  لألسر   والمساندة 
وقوات المحلية  والسلطات  الطبية  الطواقم  لكل  و   ، بالدم   التبرع 
والقوات المساعدة  والقوات  الملكي  والدرك  الوطني   األمــــــــن 
 المسلحة الملكية، ولكل هيــئـــات ومنظمـــــــات المجتمع المدنــــي
 الحريصين على حماية البالد من انتشار الوباء وعلى أمنها وطمأنينتــها

.

بالمغرب دعمها وإسهامها في     الخاص  التعليم  رابطة   كما تجدد 
الحكومة إلى جانب  الوباء والوقاية منه،  الوطني لمحاربة   المجهود 
نصره السادس  محمـــد  الملك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة   تحت 

 .اهللا وأيـــــــــــده

إطار   في  بالمعلمين  المعني  الخاص  الدولي  العمل  ”فريق   وللتذكير 
 التعليم حتى عام ٢٠٣٠“ هو عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من
 ٩٠ حكومة (من بينها الحكومة المغربية) ونحو ٥٠ منظمة دولية
المدني المجتمع  ومنظمات  المتحدة  األمم  ذلك  في  (بما   وإقليمية 
المعلمين قضايا  تعزيز  على  ويعمل  ومؤسساته)،  التعليم   ومهنة 
.والتعليم. وتستضيف اليونسكو أمانة الفريق في مقرها في باريس

االبتدائية للمرحلتين  معّلم  مليون   ٦٣ قرابة  دعم  إلى  حاليا   يدعو 
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥ بلدًا

.بسبب جائحة كوفيد-١٩
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 دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب المؤسسات المنخرطة بفروعها،
جائحة من  المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة  الدعم  تقديم   إلى 
االستمرارية أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  باقي  ودعت  المستجد.   كورونا 
 في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمل المؤسسات التربوية،
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 

.للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع

 وقالت في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه استجابة للنداء
 الصادر عن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، وهو تحالف
الحكومات دعا  الذي  والتعليم،  المعلمين  أجل  من  يعمل   دولي 
العام القطاعين  من  والممولين،  التعليمية  الخدمات   ومقدمي 
حمايتهم لضمان  المعلمين   بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى   والخاص 
المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، من الحالية  أثناء األزمة   ودعمهم في 
رابطة ، قررت  الجيد عن بعد  التعليم والتعّلم   أجل  استمرارية تقديم 

:التعليم الخاص بالمغرب ما يلي

التعليم   – بقطاع  العاملين  جميع  مع  التزاماتها  على   الحفاظ 
الــــــــدولي الفريق  نــداء   الخصوصي، وضمان  استقرارهم تماشيا مع 
المعايير لتخفيض  األزمة  بهذه  نتذرع  أن  يمكن  ال  أنه  يحدد   الذي 
رواتب على  الحفاظ  ويجب  العمل.  حقوق  إلهمال  أو   والقواعد، 

. ومستحقات األطـر التربوية والقائمين على توفير الخدمات

الخصوصي     – التعليم  بقطاع  والفاعلين  الشركاء  جميع   مناشدة 
األساتذة وسالمة  صحة  عـــلى  للمحافظة  األولوية   إلعطاء 

. وتالمذتهم

التربوية – الحلول  صميم  في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف   وضع 
من المرحلة،   هذه  خالل  المتدخلين  لجــــميع  المقدمــة   والتعليمية 
 أجل مواكبة اإلجراءات المستجدة التي تخص التدريس عن بعد، وذلك
 بتوفير الظروف المناسبة للعمل واألدوات والوسائل التقنية الالزمة
التي االفتراضية  األقسام  عبر  الدراسة  مسايرة  من  التالميذ   لتمكين 

. هيـأت لها الوزارة

تدعو التربوية،  للمؤسسات  العادي  السير  ولضمان  اإلطار،  هذا   وفي 
لتقديم المنخرطة  المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم   رابطة 
كورونا جائحة  من  المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة   الدعم 
في االستمرارية  أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  بـــــاقي  وتدعو   المستجد. 
التربوية، المؤسسـات  عمـل  متطلبـات  بتدبير  الخاصة  الموارد   توفير 
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وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 
 للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع ، رغم حـالة االرتباك السائدة

. في ظل تداعيات الجائحة

والتعـليم  – عامة  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  جميع   تناشد 
 الخصوصي  بصفة أخص بتحمـل مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار
الحرجة، الفــــترة  هذه  خالل  بعد  عن  التربوية  التعليمية    العملية 
وأطــــــرها المغربية  للمدرسة  الواجبين  االحترام   و  الدعم    وضمان 
 الــــتربوية والحفاظ على تماسكها االجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة

.

األسر  – لفائدة  الالزم  الدعم  تقديم  إلى  الرابطة  فروع  جميع   تدعو 
.ذات االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

المؤسسات   – لكل  واالحترام  والتقدير  االمتنان  عن  التعبير   تجدد 
 التعليمــية الخصوصـية الداعمة لصندوق التضامن الوطني  والمساندة
، و بالدم  التبرع  الجائحة والمساهـمة في حملة  المتضررة من   لألسر 
الوطني األمن  وقوات  المحلية  والسلطات  الطبية  الطواقم   لكل 
الملكية، المسلحة  والقوات  المساعدة  والقوات  الملكي   والدرك 
حماية على  الحريصين  المدنــــي  المجتمع  ومنظمات  هيــئـــات   ولكل 

. البالد من انتشار الوباء وعلى أمنها وطمأنينتــها

في وإسهامها  دعمها  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  تجدد   كما 
الحكومة إلى جانب  الوباء والوقاية منه،  الوطني لمحاربة   المجهود 
نصره السادس  محمـــد  الملك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة   تحت 

.اهللا وأيـده

إطار في  بالمعلمين  المعني  الخاص  الدولي  العمل  ”فريق   وللتذكير 
 التعليم حتى عام ٢٠٣٠“ هو عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من
 ٩٠ حكومة (من بينها الحكومة المغربية) ونحو ٥٠ منظمة دولية
المدني المجتمع  ومنظمات  المتحدة  األمم  ذلك  في  (بما   وإقليمية 
المعلمين قضايا  تعزيز  على  ويعمل  ومؤسساته)،  التعليم   ومهنة 
.والتعليم. وتستضيف اليونسكو أمانة الفريق في مقرها في باريس

االبتدائية للمرحلتين  معّلم  مليون   ٦٣ قرابة  دعم  إلى  حاليا   يدعو 
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥ بلدًا

.بسبب جائحة كوفيد-١٩
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هل يجب على اآلباء دفع واجبات تمدرس أبنائهم بالمؤسسات
الخاصة رغم توقف الدراسة؟
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 ما كادت األيام األولى من شهر أبريل تمر حتى نشبت "معركة ضروس" بين المؤسسات
 التعليمية الخصوصية وأولياء األمور، وتعالت أصوات مطالبة باإلعفاء من أداء واجبات
 التمدرس الشهرية أو على األقل اعتماد تسهيالت في األداء، خاصة لفائدة األسر التي
 تراجعت مداخيلها نتيجة تباطئ عدد من األنشطة االقتصادية أو توقفها تماما بسبب

.تفشي فيروس كورونا

شهر مستحقات  دفع  أجل  من  لآلباء  الخصوصية  المدارس  من  عدد  مراسلة   وكانت 
 أبريل، بمثابة صب الزيت على النار، بالنسبة للعديد من األسر التي فقدت مصدر رزقها أو
 تراجعت مواردها، مما وضع المؤسسات التعليمية في قفص االتهام، ووصل األمر إلى

.حد اتهامها ب"الجشع" و"غياب الحس التضامني" في هذه الظرفية الصعبة

 وبين أداء هذه المستحقات الشهرية أو اإلعفاء منها، توزعت آراء ومواقف اآلباء بين
أجل من  الشهرية،  بواجباتها  الخصوصية  المدارس  تطالب  أن  البديهي  من  أنه  يرى   من 
 ضمان استمراريتها باعتبارها مقاوالت تربوية، معتبرين أن المدارس وإن أغلقت أبوابها
 تنفيذا لقرار الوزارة الوصية، إال أنها مستمرة في نشاطها البيداغوجي باستعمال زمني
بعد عن  التالميذ  مع  التواصل  أجل  من  مضاعفة  جهودا  طواقمها  تبذل  كما   محدد. 

.وتوظيف كافة الوسائل الممكنة للتدريس

المؤسسات لدى  الربح"  هاجس  "طغيان  فتنتقد  األمور  أولياء  من  األخرى  الفئة   أما 
 التعليمية الخصوصية التي لم تراع الظرفية الصعبة التي تمر منها العديد من األسر، التي
 أصبح همها الوحيد هو توفير ضروريات الحياة وانتظار ما ستحمله األيام المقبلة في
اقتصادية انعكاسات  محالة  ال  له  ستكون  ما  وهو   ، لالنتشار  الفيروس  مواصلة   ظل 

.واجتماعية من الصعب توقعها في الوقت الراهن

إدارة الشديد بعد توصله بمكالمة من   محمد (٤٨ سنة)، أب لطفلين، ال يخفي غضبه 
 المدرسة الخصوصية حيث يدرس ابناه إلبالغه بضرورة أداء مستحقات شهر أبريل. "كان
أبريل بالضبط"، يضيف محمد، "وهو ما زاد من امتعاضي. ألم يكن في  ذلك يوم فاتح 
وضعيتنا يراعون  ال  الحد  ألهذا  أمورنا.  نتدبر  ريتما  اثنين،  أو  أسبوع  انتظار   المستطاع 

."الصعبة ؟

يعد ولم  الحفالت،  تنظيم  مجال  في  كلي  بشكل  نشاطه  توقف  الذي  محمد،   واعتبر 
 بمقدوره أداء أجور عشرات المستخدمين لديه، أنه ال يحق للمدارس مطالبتنا في األصل
الجزافي التعويض  من  سيستفيدون  بها  العاملين  أن  طالما  الشهرية  الواجبات   بأداء 
 الشهري عن فقدان الشغل الذي سيمنحه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي "إال إذا

."كانت هذه المدارس لم تصرح بهم لدى الصندوق

 أما ليلى، وهي أم لطفلة في المستوى األولي، فأكدت أنها لن تؤدي الواجب الشهري
 للمدرسة رغم أن وضعيتها المادية لم تتأثر باألزمة الحالية، فهي ترى أن "الخدمة التي
 نؤدي مقابال من أجلها لم تعد موجودة. فالطبيعي أن ال أدفع مستحقات شهر ستبقى

."فيه ابنتي في المنزل

 وبخصوص التعليم عن بعد، تؤكد ليلى أن ابنتها "لن تستفيد شيئا من هذه الدروس.
مطولة لفترة  الحاسوب  أو  الهاتف  لشاشات  تعريضها  عدم  على  أحرص  أنني   كما 
من الجدوى  عن  نفسه  اآلن  في  متسائلة  عموما"،  ونموها  بصرها  على  ذلك   لخطورة 
 مصاريف التأمين الكبيرة التي يتم دفعها مع بداية كل سنة ولماذا ال يتم اللجوء إليها

.في هذه الظرفية االستثنائية

مطالبتنا المعقول  غير  فمن  بعد،  عن  التعليم  توفير  رغم  أنه  نوال  ترى   وبدورها، 
 بواجبات التمدرس، بالنظر لما يتطلبه هذا النوع من التعليم من مصاريف كبيرة تشمل
لتقليص والطابعة  الكترونية  لوحات  أو  حاسوب  واقتناء  االنترنت  خدمة  في   االشتراك 
 الوقت الذي يتعرض له األطفال لشاشات هذه األجهزة التي لها آثار ضارة على عيونهم،
مازالوا الذين  اآلباء  خصوصا  اآلباء،  لدن  من  مجهود  من  األمر  يتطلبه  ما  عن   ناهيك 
 يتنقلون إلى مقرات عملهم، من أجل تتبع أبنائهم عن قرب وضمان فهمهم للدروس

.المقدمة بواسطة التطبيقات الرقمية

حيث االبتدائي،  بالمستوى  يدرسان  لطفلين  أم  خديجة،  عنه  تعبر  تماما  مناقض   رأي 
أنه معتبرة  أبنائهم،  تمدرس  واجبات  أداء  األمور  أولياء  من  عدد  رفض   تستغرب 
فإن كورونا،  جائحة  جراء  المادي  المستوى  على  فعلي  بشكل  المتأثرة  األسر   باستثناء 
التربوية من اإلفالس، فجلها يعتمد  الجميع مطالب باألداء لحماية هذه المؤسسات 
من وغيرها  واإلداري  التربوي  الطاقم  أجور  من  نفقاتها  ألداء  المستحقات  هذه   على 

.مصاريف التسيير

الحجر فترة  خالل  المدرسي  والنقل  المطعم  مصاريف  من  اإلعفاء  وصفت   وبعدما 
بالمدارس التربوي  الطاقم  أجور  أداء  يتعين  أنه  أكدت  البديهي"،  ب"األمر   الصحي 
 التعليمية الخصوصية كاملة ألنه يواصل االضطالع بدوره من أجل تأمين االستمرارية
من يتطلبه  وما  الجديد  الوضع  مع  للتأقلم  مضاعفة  جهودا  ويبذل  بل   البيداغوجية، 

. استعمال للتكنولوجيات الحديثة

عبد يؤكد  انتقادات،  من  الخصوصية  التعليمية  المؤسسات  له  تعرضت  ما  على   وردا 
الخصوصية المدارس  مطالبة  أن  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  رئيس  عمور،   السالم 
كل بداية  عند  به  القيام  يتم  شهري  روتيني  "إجراء  هي  أبريل  شهر  مستحقات   بأداء 
الحالية"، معبرا عن استغرابه من كون "عدد من اآلباء الظرفية  النظر عن   شهر بغض 
 ربطوا األداء الشهري بالدروس الحضورية، أي أنه مادام التلميذ ال يذهب إلى المدرسة

."فقد أصبح معفيا من األداء

 وأكد السيد عمور، في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن المدارس الخصوصية هي
الجائحة إما بتأجيل أداء المتضررة من   مؤسسات مواطنة وستمد يد المساعدة لألسر 
 الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك،
تثبت التي  بالوثائق  واإلدالء  الخصوص  بهذا  لطلبات  المتضررين  اآلباء  تقديم   شريطة 
 تأثرهم ماديا "فالمهم هو استمرار العملية التربوية إلنهاء المقرر الدراسي مع نهاية
ما أداء  إلى  ماديا  استقرارا  تعيش  التي  األسر  نفسه  الوقت  في  داعيا  الدراسية"،   السنة 

."عليها من مستحقات باعتبارها "عجلة سيرورة هذه المدارس

أن موضحا  بالمغرب،  الخصوصي  التعليم  قطاع  هشاشة  عند  الصدد،  هذا  في   وتوقف 
منها بالمائة   ٧٠ بالمغرب،  خصوصية  تعليمية  مؤسسة  آالف  ستة  تقريبا   هناك 
 متوسطة إلى صغيرة، ورسومها الشهرية ال تتعدى ٨٠٠ درهم، مؤكدا أنه من الصعب

.عليها الصمود أمام أي توقف أو خلل مادي قد يعرقل سيرها العادي

الوقت نفس  في  واستفادتها  بمستحقاتها  الخصوصية  المدارس  مطالبة   وبخصوص 
 من تعويضات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، أكد السيد عمور أن هذه المسألة
 "غير مطروحة ولن نلجأ نهائيا لهذا الصندوق، ألن المدارس مازالت تشتغل واألساتذة
إمكانيات تتيح  الدولة  أن  مبرزا  دروسهم"،  يتلقون  والتالميذ  العمل  عن  يتوقفوا   لم 
للمؤسسات المجال  سيفتح  الذي  "أوكسجين"  ضمان  قروض  من  لالستفادة   أخرى 

.التعليمية لتغطية األجور وباقي المصاريف الشهرية

االستمرارية على  أكد  الدراسة  بتوقيف  القاضي  الوزاري  القرار  بأن  ر  ذك   وبعدما 
 البيداغوجية عن بعد، أبرز أن جل المؤسسات التعليمية سخرت جميع الوسائل الممكنة
مع للتفاعل  اضطرت  المؤسسات  أن  مضيفا  بعد،  عن  للتالميذ  الدروس  وتوفير   لضمان 
كواتساب للتواصل  التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد   الواقع 
 والفيسبوك، لكنها تقوم حاليا بتطوير آليات للتواصل عبر تطبيقات تواصلية تفاعلية،

.مرئية ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

 وخلص السيد عمور إلى التأكيد على ضرورة عدم تسريح أي من المستخدمين في قطاع
 التعليم الخصوصي وضمان استقرارهم االجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل
كالسائقين عملهم  عن  مؤقتا  توقفوا  الذين  المستخدمين  فئات  باقي  أو   عمله، 

.وعامالت النظافة وباقي األعوان
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بخصوص الوطني  الصعيد  على  الخصوصي  التعليم  مؤسسات  من  تنتظره  المغربية  األسر  كانت  ما   عكس 
الخاص التعليم  رابطة  أبريل، دعت  الخاصة بشهر  الشهرية  أداء األقساط  بإعفائها من  لنداءاتها   االستجابة 
 اآلباء إلى تفهم ما أسمته بــ“أهمية االستمرارية في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبات عمل المؤسسات

.”التربوية

 ووجهت الرابطة في بالغ لها، ”التحية لألسر التي أبدت تعاونها وتفهمها للظروف الصعبة التي يمر منها
.”القطاع، رغم حالة االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

الخصوصي، التعليم  بقطاع  العاملين  جميع  مع  التزاماتها  على  الحفاظ  ”قررت  فإنها  الرابطة  بالغ   وحسب 
 وضمان استقرارهم تماشيا مع نداء الفريق الدولي الخاص المعني بالمعلمين، الذي يحدد أنه ال يمكن التذرع
 بهذه األزمة لتخفيض المعايير والقواعد، أو إلهمال حقوق العمل، ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات

.”األطر التربوية والقائمين على توفير الخدمات

 كما دعت الرابطة ”إلى وضع اإلنصاف وتكافؤ الفرص في صميم الحلول التربوية التعليمية المقدمة لجميع
وذلك بعد،  عن  التدريس  تخص  التي  المستجدة  اإلجراءات  مواكبة  أجل  من  المرحلة،  هذه  خالل   المتدخلين 
 بتوفير الظروف المناسبة للعمل واألدوات والوسائل التقنية الالزمة لتمكين التالميذ من مسايرة الدراسة

.”عبر األقسام االفتراضية التي هيأت لها الوزارة

بتحمل خاصة  بصفة  الخصوصي  والتعليم  عامة،  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  ”جميع  الرابطة   وناشدت 
 مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار العملية التعليمية التربوية عن بعد خالل هذه الفترة الحرجة، وضمان
لتخطي االجتماعي  تماسكها  على  والحفاظ  التربوية  وأطرها  المغربية  للمدرسة  الواجبين  واالحترام   الدعم 

.صعوبة المرحلة

 ودعا البالغ جميع فروع الرابطة إلى تقديم الدعم الالزم لفائدة األسر ذات االحتياج لتمكين أبنائها وبناتها
لصندوق الداعة  الخصوصية  التعليمية  للمؤسسات  التقدير  عن  تعبيرها  مع  بعد،  عن  الدراسة  مسايرة   من 
ولكافة بالدم،  التبرع  حملة  في  والمساهمة  الجائحة،  من  المتضررة  لألسر  والمساندة  الوطني،   التضامن 

.”السلطات العمومية

في عز أزمة ”كورونا“.. رابطة التعليم الخاص تدعو األسر إلى تفهم
أهمية االستمرار في أداء األقساط الشهرية
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 دعت رابطة التعليم الخاص اآلباء إلى أداء الواجبات الشهرية، لضمان ”االستمرارية في توفير الموارد الخاصة
.”بتدبير متطلبات عمل المؤسسات التربوية

 الرابطة، حيت عبر بالغ لها ب“تقدير عال جميع األسر التي أبدت تعاونها وتفهمها للظروف الصعبة التي يمر
 منها القطاع“، مشيرة الى أنها قررت ”الحفاظ على التزاماتها مع جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي،
 وضمان استقرارهم تماشيا مع نداء الفريق الدولي الذي يحدد أنه ال يمكن أن نتذرع بهذه األزمة لتخفيض
 المعايير والقواعد، أو إلهمال حقوق العمل، ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات األطر التربوية والقائمين

.”على توفير الخدمات

 وأكدت الرابطة، على ضرورة ”وضع اإلنصاف وتكافؤ الفرص في صميم الحلول التربوية والتعليمية المقدمة
بعد، عن  التدريس  تخص  التي  المستجدة  اإلجراءات  مواكبة  أجل  من  المرحلة،  هذه  خالل  المتدخلين   لجميع 
مسايرة من  التالميذ  لتمكين  الالزمة  التقنية  والوسائل  واألدوات  للعمل  المناسبة  الظروف  بتوفير   وذلك 

”الدراسة عبر األقسام االفتراضية التي هيأت لها الوزارة

بتحمل أخص  بصفة  الخصوصي  والتعليم  عامة  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  جميع  الرابطة  ناشدت   و 
 مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار العملية التعليمية التربوية عن بعد خالل هذه الفترة الحرجة، وضمان
لتخطي االجتماعي  تماسكها  على  والحفاظ  التربوية  وأطرها  المغربية  للمدرسة  الواجبين  االحترام  و   الدعم 
أبنائها لتمكين  االحتياج  ذات  األسر  لفائدة  الالزم  الدعم  تقديم  إلى  فروعه  جميع  داعية  المرحلة،   صعوبة 

”وبناتها من مسايرة الدراسة عن بعد

رابطة التعليم الخاص عن األسر المؤدية للمصاريف
”نقدر تفهمكم للظروف الصعبة التي يمر منها القطاع“
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رابطة التعليم الخاص عن األسر المؤدية للمصاريف
”نقدر تفهمكم للظروف الصعبة التي يمر منها القطاع“

22

بفروعها، المنخرطة  المؤسسات  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابط   دعت 
جائحة من  المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة  الدعم  تقديم   إلى 
االستمرارية أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  باقي  ودعت  المستجد.   كورونا 
 في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمل المؤسسات التربوية،
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 

.للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع

 وقالت في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه استجابة للنداء
 الصادر عن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، وهو تحالف
الحكومات دعا  الذي  والتعليم،  المعلمين  أجل  من  يعمل   دولي 
العام القطاعين  من  والممولين،  التعليمية  الخدمات   ومقدمي 
حمايتهم لضمان  المعلمين  بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى   والخاص 
المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، من الحالية  أثناء األزمة   ودعمهم في 
رابطة قررت   ، بعد  عن  الجيد  والتعّلم  التعليم  تقديم  استمرارية   أجل 

:التعليم الخاص بالمغرب ما يلي

 الحفاظ على التزاماتها مع جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي، 
يحدد الذي  الــــــــدولي  الفريق  نــداء  مع  تماشيا  استقرارهم   وضمان 
أو والقواعد،  المعايير  لتخفيض  األزمة  بهذه  نتذرع  أن  يمكن  ال   أنه 
 إلهمال حقوق العمل. ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات األطـــــر

. التربوية والقائمين على توفير الخدمات

 مناشدة جميع الشركـــــــــــــــاء والفاعلين بقطاع التعليم الخصوصي 
األساتذة وسالمة  صحة  عـــلى  للمحافظة  األولوية   إلعطاء 

. وتالمذتهم

 وضع اإلنصاف وتكافؤ الفرص في صميم الحلول التربوية والتعليمية 
 المقدمــة لجــــميع المتدخلين خالل هذه المرحلة، من أجل مواكبة
وذلك بعد،  عن  التدريس  تخـــــــص  التي  المستجــــــــدة   اإلجراءات 
 بتوفير الظروف المناسبة للعمل واألدوات والوسائل التقنية الالزمة
التي االفتراضية  األقسام  عبر  الدراسة  مسايرة  من  التالميذ   لتمكين 

. هيـــــــــأت لها الوزارة

 وفي هذا اإلطار، ولضمان السير العادي للمؤسســــــــات التربوية، تدعو
لتقديم المنخرطة  المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم   رابطة 
كورونا جائحة  من  المتضررة  لألســـــــــر  الالزمتين  والمساندة   الدعم 
في االستمرارية  أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  بـــــاقي  وتدعو   المستجد. 
المؤسســــــات عمــــــــــــل  متطلبـات  بتدبير  الخاصة  الموارد   توفير 

تعاونــــها أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير  وتحيي   التربوية، 
 وتفهمها للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع ، رغم حــــــــالة

. االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

والتعـــــــــــليم  عامة  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  جميع   تناشد 
لضمان الكاملة  مسؤولياتهم  بتحمــــــل  أخص  بصفة   الخصوصي 
الفــــترة هذه  خالل  بعد  عن  التربوية  التعليمية  العملية   استمرار 
المغربية للمدرسة  الواجبين  االحترام  و  الدعـــــم  وضمان   الحرجة، 
لتخطي االجتماعي  تماسكها  على  والحفاظ  الــــتربوية   وأطــــــرها 

. صعوبة المرحلة

 تدعو جميع فروع الرابطة إلى تقديم الدعم الالزم لفائدة األسر ذات 
.االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

المؤسسات  لكل  واالحترام  والتقدير  االمتنان  عن  التعبير   تجدد 
الوطني التضامن  لصندوق  الداعمة  الخصوصــــــية   التعليمــية 
حملة في  والمساهـــــمة  الجائحة  من  المتضررة  لألسر   والمساندة 
وقوات المحلية  والسلطات  الطبية  الطواقم  لكل  و   ، بالدم   التبرع 
والقوات المساعدة  والقوات  الملكي  والدرك  الوطني   األمــــــــن 
 المسلحة الملكية، ولكل هيــئـــات ومنظمـــــــات المجتمع المدنــــي
 الحريصين على حماية البالد من انتشار الوباء وعلى أمنها وطمأنينتــها

.
في وإسهامها  دعمها  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  تجدد   كما 
الحكومة إلى جانب  الوباء والوقاية منه،  الوطني لمحاربة   المجهود 
نصره السادس  محمـــد  الملك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة   تحت 

.اهللا وأيـــــــــــده

إطار في  بالمعلمين  المعني  الخاص  الدولي  العمل  ”فريق   وللتذكير 
 التعليم حتى عام ٢٠٣٠“ هو عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من
 ٩٠ حكومة (من بينها الحكومة المغربية) ونحو ٥٠ منظمة دولية
المدني المجتمع  ومنظمات  المتحدة  األمم  ذلك  في  (بما   وإقليمية 
المعلمين قضايا  تعزيز  على  ويعمل  ومؤسساته)،  التعليم   ومهنة 
.والتعليم. وتستضيف اليونسكو أمانة الفريق في مقرها في باريس

االبتدائية للمرحلتين  معّلم  مليون   ٦٣ قرابة  دعم  إلى  حاليا   يدعو 
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥ بلدًا

.بسبب جائحة كوفيد-١٩
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 دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب المؤسسات المنخرطة بفروعها،
جائحة من  المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة  الدعم  تقديم   إلى 
االستمرارية أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  باقي  ودعت  المستجد.   كورونا 
 في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمل المؤسسات التربوية،
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 

.للظروف الصعبة التي يمر منها القطاع

 وقالت في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه استجابة للنداء
 الصادر عن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، وهو تحالف
الحكومات دعا  الذي  والتعليم،  المعلمين  أجل  من  يعمل   دولي 
العام القطاعين  من  والممولين،  التعليمية  الخدمات   ومقدمي 
حمايتهم لضمان  المعلمين   بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى   والخاص 
المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، من الحالية  أثناء األزمة   ودعمهم في 
رابطة ، قررت  الجيد عن بعد  التعليم والتعّلم   أجل  استمرارية تقديم 

 :التعليم الخاص بالمغرب ما يلي

 الحفاظ على التزاماتها مع جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي، 
 وضمان  استقرارهم تماشيا مع نــداء الفريق الـدولي الذي يحدد أنه ال
 يمكن أن نتذرع بهذه األزمة لتخفيض المعايير والقواعد، أو إلهمال
 حقوق العمل. ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات األطـــــر التربوية

 . والقائمين على توفير الخدمات

 مناشدة جميع الشركاء والفاعلين بقطاع التعليم الخصوصي إلعطاء 
    . األولوية للمحافظة عـــلى صحة وسالمة األساتذة وتالمذتهم

 وضع اإلنصاف وتكافؤ الفرص في صميم الحلول التربوية والتعليمية 
المرحلة،  من أجل مواكبة المتدخلين خالل هذه  لجــميع   المقدمــة 
بتوفير وذلك  بعد،  عن  التدريس  تخـص  التي  المستجـــدة   اإلجراءات 
الالزمة التقنية  والوسائل  واألدوات  للعمل  المناسبة   الظروف 
التي االفتراضية  األقسام  عبر  الدراسة  مسايرة  من  التالميذ   لتمكين 

. هيـأت لها الوزارة

 وفي هذا اإلطار، ولضمان السير العادي للمؤسسـات التربوية، تدعو    
لتقديم المنخرطة  المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم   رابطة 
كورونا جائحة  من  المتضررة  لألسـر  الالزمتين  والمساندة   الدعم 
في االستمرارية  أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  بـــــاقي  وتدعو   المستجد. 
التربوية، المؤسسـات  عمـل  متطلبـات  بتدبير  الخاصة  الموارد   توفير 
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 

 للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع ، رغم حـالة االرتباك السائدة
. في ظل تداعيات الجائحة

  تناشد جميع شركاء قطاع التعليم بصفة عامة والتعـليم الخصوصي 
العملية استمرار  لضمان  الكاملة  مسؤولياتهم  بتحمـل  أخص   بصفة 
وضمان الحرجة،   الفــــترة  هذه  خالل  بعد  عن  التربوية   التعليمية 
الــــتربوية وأطـرها   المغربية  للمدرسة  الواجبين  االحترام   و   الدعـم 

 . والحفاظ على تماسكها االجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة

 تدعو جميع فروع الرابطة إلى تقديم الدعم الالزم لفائدة األسر ذات 
   .االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

المؤسسات  لكل  واالحترام  والتقدير  االمتنان  عن  التعبير   تجدد 
 التعليمــية الخصوصـية الداعمة لصندوق التضامن الوطني  والمساندة
 لألسر المتضررة من الجائحة والمساهـــــمة في حملة التبرع بالدم ، و
الوطني األمــــــــن  وقوات  المحلية  والسلطات  الطبية  الطواقم   لكل 
الملكية، المسلحة  والقوات  المساعدة  والقوات  الملكي   والدرك 
على الحريصين  المدنــــي  المجتمع  ومنظمـــــــات  هيــئـــات   ولكل 

. حماية البالد من انتشار الوباء وعلى أمنها وطمأنينتــها

بالمغرب دعمها وإسهامها في     الخاص  التعليم  رابطة   كما تجدد 
الحكومة إلى جانب  الوباء والوقاية منه،  الوطني لمحاربة   المجهود 
نصره السادس  محمـــد  الملك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة   تحت 

 .اهللا وأيــده

إطار في  بالمعلمين  المعني  الخاص  الدولي  العمل  ”فريق   وللتذكير 
 التعليم حتى عام ٢٠٣٠“ هو عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من
 ٩٠ حكومة (من بينها الحكومة المغربية) ونحو ٥٠ منظمة دولية
المدني المجتمع  ومنظمات  المتحدة  األمم  ذلك  في  (بما   وإقليمية 
المعلمين قضايا  تعزيز  على  ويعمل  ومؤسساته)،  التعليم   ومهنة 
.والتعليم. وتستضيف اليونسكو أمانة الفريق في مقرها في باريس

االبتدائية للمرحلتين  معّلم  مليون   ٦٣ قرابة  دعم  إلى  حاليا   يدعو 
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥ بلدًا

.بسبب جائحة كوفيد-١٩

رابطة التعليم الخاص تقرر دعم ومساندة األسر المتضررة
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 دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب المؤسسات المنخرطة بفروعها،
جائحة من  المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة  الدعم  تقديم   إلى 
االستمرارية أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  باقي  ودعت  المستجد.   كورونا 
 في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمل المؤسسات التربوية،
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 

.للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع

 وقالت في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه استجابة للنداء
 الصادر عن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، وهو تحالف
الحكومات دعا  الذي  والتعليم،  المعلمين  أجل  من  يعمل   دولي 
العام القطاعين  من  والممولين،  التعليمية  الخدمات   ومقدمي 
حمايتهم لضمان  المعلمين  بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى   والخاص 
المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، من الحالية  أثناء األزمة   ودعمهم في 
رابطة قررت   ، بعد  عن  الجيد  والتعّلم  التعليم  تقديم  استمرارية   أجل 

:التعليم الخاص بالمغرب ما يلي

التعليم – بقطاع  العاملين  جميع  مع  التزاماتها  على   الحفاظ 
الــــــــدولي الفريق  نــداء  مع  تماشيا  استقرارهم  وضمان   الخصوصي، 
المعايير لتخفيض  األزمة  بهذه  نتذرع  أن  يمكن  ال  أنه  يحدد   الذي 
رواتب على  الحفاظ  ويجب  العمل.  حقوق  إلهمال  أو   والقواعد، 

. ومستحقات األطـــــر التربوية والقائمين على توفير الخدمات

التعليم – بقطاع  والفاعلين  الشركـــــــــــــــاء  جميع   مناشدة 
 الخصوصي إلعطاء األولوية للمحافظة عـــلى صحة وسالمة األساتذة

. وتالمذتهم

التربوية – الحلول  صميم  في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف   وضع 
من المرحلة،  هذه  خالل  المتدخلين  لجــــميع  المقدمــة   والتعليمية 
 أجل مواكبة اإلجراءات المستجــــــــدة التي تخـــــــص التدريس عن بعد،
التقنية والوسائل  واألدوات  للعمل  المناسبة  الظروف  بتوفير   وذلك 
 الالزمة لتمكين التالميذ من مسايرة الدراسة عبر األقسام االفتراضية

. التي هيـــــــــأت لها الوزارة

 وفي هذا اإلطار، ولضمان السير العادي للمؤسســــــــات التربوية، تدعو
لتقديم المنخرطة  المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم   رابطة 
كورونا جائحة  من  المتضررة  لألســـــــــر  الالزمتين  والمساندة   الدعم 
في االستمرارية  أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  بـــــاقي  وتدعو   المستجد. 
المؤسســــــات عمــــــــــــل  متطلبـات  بتدبير  الخاصة  الموارد   توفير 

رابطة التعليم الخاص تقرر الحفاظ على التزاماتها مع العاملين ودعم
ومساندة األسر المتضررة
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تعاونــــها أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير  وتحيي   التربوية، 
 وتفهمها للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع ، رغم حــــــــالة

. االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

والتعـــــــــــليم – عامة  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  جميع   تناشد 
لضمان الكاملة  مسؤولياتهم  بتحمــــــل  أخص  بصفة   الخصوصي 
الفــــترة هذه  خالل  بعد  عن  التربوية  التعليمية  العملية   استمرار 
المغربية للمدرسة  الواجبين  االحترام  و  الدعـــــم  وضمان   الحرجة، 
لتخطي االجتماعي  تماسكها  على  والحفاظ  الــــتربوية   وأطــــــرها 

. صعوبة المرحلة

 تدعو جميع فروع الرابطة إلى تقديم الدعم الالزم لفائدة األسر ذات –
.االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

المؤسسات – لكل  واالحترام  والتقدير  االمتنان  عن  التعبير   تجدد 
الوطني التضامن  لصندوق  الداعمة  الخصوصــــــية   التعليمــية 
حملة في  والمساهـــــمة  الجائحة  من  المتضررة  لألسر   والمساندة 
وقوات المحلية  والسلطات  الطبية  الطواقم  لكل  و   ، بالدم   التبرع 
والقوات المساعدة  والقوات  الملكي  والدرك  الوطني   األمــــــــن 
 المسلحة الملكية، ولكل هيــئـــات ومنظمـــــــات المجتمع المدنــــي
 الحريصين على حماية البالد من انتشار الوباء وعلى أمنها وطمأنينتــها

.

في وإسهامها  دعمها  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  تجدد   كما 
الحكومة إلى جانب  الوباء والوقاية منه،  الوطني لمحاربة   المجهود 
نصره السادس  محمـــد  الملك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة   تحت 

.اهللا وأيـــــــــــده

إطار في  بالمعلمين  المعني  الخاص  الدولي  العمل  ”فريق   وللتذكير 
 التعليم حتى عام ٢٠٣٠“ هو عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من
 ٩٠ حكومة (من بينها الحكومة المغربية) ونحو ٥٠ منظمة دولية
المدني المجتمع  ومنظمات  المتحدة  األمم  ذلك  في  (بما   وإقليمية 
المعلمين قضايا  تعزيز  على  ويعمل  ومؤسساته)،  التعليم   ومهنة 
 والتعليم. وتستضيف اليونسكو أمانة الفريق في مقرها في باريس.
االبتدائية للمرحلتين  معّلم  مليون   ٦٣ قرابة  دعم  إلى  حاليا   يدعو 
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥ بلدًا

بسبب جائحة كوفيد-١٩
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رابطة التعليم الخاص تؤكد مواصلة العملية التعليمية عن
 بعد بالمدارس الحرة
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الالزم لفائدة األسر ذات االحتياج الدعم  إلى تقديم  الخاص جميع فروعها،  التعليم  رابطة   دعت 
.لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

التعليم قطاع  شركاء  جميع  منه،  بنسخة  مشاهد٢٤  توصلت  لها  بيان  في  الرابطة   وناشدت 
استمرار لضمان  الكاملة  مسؤولياتهم  بتحمـل  خاصة  بصفة  الخصوصي  والتعليم  عامة   بصفة 
االحترام و  الدعـم  وضمان  الحرجة،   الفــــترة  هذه  خالل  بعد  عن  التربوية  التعليمية    العملية 
 الواجبين للمدرسة المغربية وأطرها الـتربوية والحفاظ على تماسكها االجتماعي لتخطي صعوبة

. المرحلة

والمساندة الدعم  لتقديم  المنخرطة  المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة   ودعت 
.الالزمتين لألسـر المتضررة من جائحة كورونا المستجد

 وطالبت الرابطة، اآلباء إلى تفهم أهمية االستمرارية في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات
وتفهمها تعاونها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير  وتحيي  التربوية،  المؤسســــــات   عمــــل 

. للظروف الصعبة التي يمر منها القطاع ، رغم حـالة االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

األولوية إلعطاء  الخصوصي  التعليم  بقطاع  والفاعلين  الشركاء  جميع  الرابطة،   وناشدت 
. للمحافظة عـــلى صحة وسالمة األساتذة وتالمذتهم

  وأكدت في األخير، التزاماتها على الحفاظ مع جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي، وضمان
األزمة بهذه  نتذرع  أن  يمكن  ال  أنه  يحدد  الذي  الـدولي  الفريق  نــداء  مع  تماشيا   استقرارهم 
ومستحقات رواتب  على  الحفاظ  ويجب  العمل،  حقوق  إلهمال  أو  والقواعد،  المعايير   لتخفيض 

. األطـر التربوية والقائمين على توفير الخدمات
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المنخرطة للمؤسسات  بالمغرب دعوة  الخاص  التعليم  رابطة   وجهت 
 بفروعها، إلى تقديم الدعم والمساندة الالزمتين لألسر المتضررة من
أهمية تفهم  إلى  اآلباء  باقي  داعية  المستجد،  كورونا   جائحة 
عمل متطلبـات  بتدبير  الخاصة  الموارد  توفير  في   االستمرارية 
أبدت التي  األسر  جميع  عال  بتقدير  وتحيي  التربوية،   المؤسسات 

.تعاونها وتفهمها للظروف الصعبة التي يمر منها القطاع

الصادر للنداء  أنه استجابة  بيان لها،  الخاص في  التعليم  رابطة   وقالت 
 عن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، وهو تحالف دولي
ومقدمي الحكومات  دعا  الذي  والتعليم،  المعلمين  أجل  من   يعمل 
 الخدمات التعليمية والممولين، من القطاعين العام والخاص إلى اتخاذ
 إجراءات بشأن المعلمين لضمان حمايتهم ودعمهم في أثناء األزمة
تقديم استمرارية  أجل  من  كوفيد-١٩،  بجائحة  المرتبطة   الحالية 
 التعليم والتعّلم الجيد عن بعد ، قررت -رابطة التعليم الخاص- الحفاظ
 على التزاماتها مع جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي، وضمان
 استقرارهم تماشيا مع نداء الفريق الدولي الذي يحدد أنه ال يمكن أن
حقوق إلهمال  أو  والقواعد،  المعايير  لتخفيض  األزمة  بهذه   نتذرع 
التربوية األطر  ومستحقات  رواتب  على  الحفاظ  ويجب   العمل 

.والقائمين على توفير الخدمات

 وناشدت الرابطة جميع الشركاء والفاعلين بقطاع التعليم الخصوصي
 إلعطاء األولوية للمحافظة على صحة وسالمة األساتذة وتالمذتهم
التربوية الحلول  صميم  في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف   ووضع 
 والتعليمية المقدمة لجميع المتدخلين خالل هذه المرحلة، من أجل
وذلك بعد،  عن  التدريس  تخص  التي  المستجـدة  اإلجراءات   مواكبة 
 بتوفير الظروف المناسبة للعمل واألدوات والوسائل التقنية الالزمة
التي االفتراضية  األقسام  عبر  الدراسة  مسايرة  من  التالميذ   لتمكين 

.هيـأت لها الوزارة

دعت التربوية،  للمؤسسات  العادي  السير  ولضمان  ذاته  السياق   وفي 
لتقديم المنخرطة  المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم   رابطة 
كورونا جائحة  من  المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة   الدعم 
في االستمرارية  أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  باقي  أيضا  داعية   المستجد، 
التربوية، المؤسسات  عمل  متطلبـات  بتدبير  الخاصة  الموارد   توفير 
 وموجهة تحية تقدير عال لجميع األسر التي أبدت تعاونها وتفهمها
السائدة االرتباك  حالة  رغم   ، القطاع  منها  يمر  التي  الصعبة   للظروف 

.في ظل تداعيات الجائحة

التعليم بصفة عامة والتعليم الرابطة جميع شركاء قطاع   وناشدت 
 الخصوصي بصفة أخص بتحمل مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار
 العملية التعليمية التربوية عن بعد خالل هذه الفترة الحرجة، وضمان
التربوية وأطرها  المغربية  للمدرسة  الواجبين  االحترام  و   الدعم 
داعية المرحلة،  صعوبة  لتخطي  االجتماعي  تماسكها  على   والحفاظ 
ذات األسر  لفائدة  الالزم  الدعم  تقديم  إلى  الرابطة  فروع   جميع 

.االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

لكل واالحترام  والتقدير  االمتنان  عن  التعبير  الرابطة  وجددت   هذا 
 المؤسسات التعليمــية الخصوصية الداعمة لصندوق التضامن الوطني
 والمساندة لألسر المتضررة من الجائحة والمساهمة في حملة التبرع
األمن وقوات  المحلية  والسلطات  الطبية  الطواقم  لكل  و   بالدم، 
المسلحة والقوات  المساعدة  والقوات  الملكي  والدرك   الوطني 
على الحريصين  المدني  المجتمع  ومنظمات  هيــئات  ولكل   الملكية، 
 حماية البالد من انتشار الوباء وعلى أمنها وطمأنينتها، مجددة كذلك
والوقاية الوباء  لمحاربة  الوطني  المجهود  في  وإسهامها   دعمها 
الرشيدة لصاحب الجاللة الملك  منه، إلى جانب الحكومة تحت القيادة 

.محمد السادس نصره اهللا وأيـده

 جدير بالذكر أن ”فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار
 التعليم حتى عام ٢٠٣٠“ هو عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من
 ٩٠ حكومة (من بينها الحكومة المغربية) ونحو ٥٠ منظمة دولية
المدني المجتمع  ومنظمات  المتحدة  األمم  ذلك  في  (بما   وإقليمية 
المعلمين قضايا  تعزيز  على  ويعمل  ومؤسساته)،  التعليم   ومهنة 
 والتعليم، وتستضيف اليونسكو أمانة الفريق في مقرها في باريس،
االبتدائية للمرحلتين  معّلم  مليون   ٦٣ قرابة  دعم  إلى  حاليا   ويدعو 
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥ بلدًا

.بسبب جائحة كوفيد-١٩

رابطة التعليم الخاص تقرر الحفاظ على التزاماتها مع العاملين ودعم
ومساندة األسر المتضررة
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تصريح صحافي
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تصريح صحافي  رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السالم عمور
المدارس الخصوصية هي مؤسسات مواطنة وستمد يد المساعدة لألسر المتضررة من الجائحة إما بتأجيل  

 أداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم اآلباء 
المتضررين لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا

 بالنسبة إلينا في رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. المهم هو استمرار العملية التربوية إلنهاء المقرر الدراسي مع
نهاية السنة الدراسية

 لهذا ندعو جميع الشركاء إلى تحمل مسؤوليتهم والتعامل بروح المواطنة، وما تقتضيه هذه الظرفية من
 تعاون وتآزر. وهنا نجدد النداء  لألسر التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها عجلة
 سيرورة هذه المدارس، التي التزمت بأداء مستحقات جميع العاملين بها، ومواصلة أداء واجبها والتزاماتها مع

األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

صغيرة، إلى  متوسطة  منها  بالمائة   ٧٠ بالمغرب،  خصوصية  تعليمية  مؤسسة  آالف  ستة  تقريبا   وهناك 
 ورسومها الشهرية ال تتعدى ٨٠٠ درهم، ومن الصعب عليها الصمود أمام أي توقف أو خلل مادي قد يعرقل

سيرها العادي

 وبحكم أن القرار الوزاري يقضي بعدم توقيف الدراسة وأكد على ضرورة االستمرارية البيداغوجية عن بعد، فإن
 جل المؤسسات التعليمية سخرت جميع الوسائل الممكنة لضمان وتوفير الدروس للتالميذ عن بعد، واضطرت
كواتساب للتواصل  التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد  الواقع  مع  للتفاعل  المؤسسات   هذه 
 والفيسبوك، لكنها تقوم حاليا بتطوير آليات للتواصل عبر تطبيقات تواصلية تفاعلية، مرئية ومسموعة، منها

ما هو مجاني أو مؤدى عنه

 وأجدد التذكير بقرار الرابطة بعدم تسريح أي من المستخدمين في قطاع التعليم الخصوصي وضمان استقرارهم
عن مؤقتا  توقفوا  الذين  المستخدمين  فئات  باقي  أو  عمله،  يواصل  الذي  التربوي  الطاقم  سواء   االجتماعي، 

عملهم كالسائقين وعامالت النظافة وباقي األعوان

عبد السالم عمور
رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب 

الرباط ٠٧ ابريل ٢٠٢٠

التوقيع



دفعت العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  أن  مطلعة  مصادر  من  تيفي“  ”شوف   علمت 
بعض بين  السطح  على  طفت  التي  االختالفات  خط  على  للدخول  والتكوين  للتربية  الجهوية   باألكاديميات 

.”المدارس الخاصة واألسر المتضررة بسبب جائحة ”كورونا

 وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المشاكل طفت على السطح بين بعض األسر وبعض المدارس الخاصة بسبب
 األقساط الشهرية، حيث التجأت بعض المدارس إلى تهديد األسر بفصل أبنائها أو حرمانهم من االمتحانات

.ومتابعة الدروس، أو مطالبتهم بدفع مصاريف التعليم للموسم الدراسي المقبل

 هذا وستدخل األكاديميات كوسيط بين المدارس واألسر، لحل المشاكل العالقة، من أجل تكريس التعاون
.بين الجميع، والوصول لحلول وسط في ظل هذه الظرفية الصعبة

 يشار إلى أن رابطة التعليم الخاص نالت حظها من االنتقاد الالذع بعدما طالبت بدعم من صندوق وباء كورونا
.الذي أحدثه الملك محمد السادس لمواجهة الوباء، قبل أن تتراجع بعد هذا الجدل وتقدم اعتذارها

خاص.. وزارة أمزازي تحث األكاديميات على الدخول في حوار مع
مؤسسات التعليم الخاص
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تفهم التالميذ  أسر  اإلثنين،  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   ناشدت 
 أهمية االستمرارية في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمــل
أداء عن  األسر  بعض  توقف  بعد  وذلك  التربوية،   المؤسسـات 

.مستحقات شهر أبريل الجاري

جميع عال  بتقدير  "تحيي  إنها  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة   وقالت 
 األسر التي أبدت تعاونها وتفهمها الظــــروف الصعبة التي يمر منها

.."القطاع، رغم حـالة االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

المؤسسات كافة  ذلك،  مقابل  في  الخاص،  التعليم  رابطة   ودعت 
 الخصوصية المنخرطة إلى تقديم الدعم والمساندة الالزمتين لألســـر
فروع دعوتها  إلى  باإلضافة  المستجد،  كورونا  جائحة  من   المتضررة 
لتمكين االحتياج  لفائدة األسر ذات  الالزم  "الدعم  إلى تقديم   الرابطة 

."بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

التعليم قطاع  شركاء  "جميع  الخصوصي  التعليم  رابطة   وناشدت 
مسؤولياتهم تحمل  أخص  بصفة  الخصوصي  والتعليم  عامة   بصفة 
خالل بعد  عن  التربوية  التعليمية  العملية  استمرار  لضمان   الكاملة 
للمدرسة الواجبين  واالحترام  الدعـم  وضمان  الحرجة،  الفترة   هذه 
االجتماعي تماسكها  على  والحفاظ  التربوية،  وأطــرها   المغربية 

."لتخطي صعوبة المرحلة

 وحول نسبة أداء األسر المغربية لمستحقات شهر أبريل الجاري، أوضح
أن مشكل بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  رئيس  عمور،  السالم   عبد 
أن إلى  مشيرا  األداء،  عملية  أعاق  الصحي  الحجر  إطار  في  األسر   تنقل 
 "بعض مؤسسات الخصوصي قامت بإرسال رقم حساباتها البنكية عبر
األبناك تطبيقات  طريق  عن  مباشر  بتحويل  للقيام  "واتساب"   تطبيق 

."على هواتف الزبائن، لكن ال تتوفر جميع األسر على هذه اإلمكانية

لدى مطروح  غير  الشهرية  المستحقات  أداء  إشكال  أن  عمور   وأكد 
ميسورة أسر  من  زبائن  تضم  التي  الكبرى،  الخصوصية   المؤسسات 
المؤسسات أن  غير  الغالب،  في  رقمية  بنكية  خدمات  على   يتوفرون 

.الصغيرة والمتوسطة لديها زبائن ذوو دخل محدود

 وكشف عمور، في تصريح لهسبريس، أن ما بين ٧٠ إلى ٨٠ في المائة
تداعيات من  تضررت  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  هذه   من 
 جائحة "كورونا"، خصوصا المدارس التي تبلغ واجباتها الشهرية ما بين

.٥٠٠ و٦٠٠ درهم

الخصوصية المدارس  في  التعلمية  العملية  أن  على  عمور   وشدد 
 مستمرة عن طريق التعليم عن بعد، موردا أن "هذه المدارس لديها
ألن الدراسية،  المقررات  إتمام  وهو  اآلباء،  تجاه  قانوني   التزام 

."االمتحانات تسري على جميع المؤسسات العمومية والخصوصية

بعض توجيه  مقابل  الشهرية  لواجباتها  األسر  أداء  استمرار   لكن 
 المدارس والحضانات العاملين لديها من أجل االستفادة من التعويض
الحكومة قررته  الذي  درهم،   ٢٠٠٠ في  المحدد  الشهري   الجزافي 
 لفائدة المقاوالت المتواجدة في وضعية صعبة بسبب كورونا، وفق
التساؤالت، من  الكثير  يطرح  هسبريس،  عليها  حصلت  التي   المعطيات 
العمل، عن  متوقفة  غير  أنها  تدعي  المؤسسات  هذه  أن   خصوصا 
 ويمكن أن تستفيد أيضا من أموال صندوق كورونا الذي أحدثه الملك

.محمد السادس

التعليم الخاص بالمغرب أوضح أن هناك ثالثة أنواع من  رئيس رابطة 
األساتذة مستحقات  أداء  مستوى  على  الخصوصية   المدارس 
لشهرين تقاوم  أن  يمكن  الكبرى  المدارس  أن  وأبرز   والمستخدمين، 

.وتؤدي مستحقات العاملين لديها دون اللجوء إلى أي جهة

و  ٤٠٠ بين  ما  فيها  األداء  يتراوح  التي  المدارس  من  الثاني  النوع  أما 
يورد األساتذة،  واجبات  تأدية  إمكانية  على  تتوفر  وال  درهم   ٩٠٠ 
 عمور، فالدولة وضعت قروض "ضمان أوكسجين" لفائدة المقاوالت
قابل قرض  على  للحصول  الخصوصية،  المدارس  وضمنها   المتضررة، 
األجور واجبات  لتأدية  وذلك  لسدادها،  سنوات  خمس  إلى   للتمديد 

.ومصاريف الكراء لمدة ٤ أشهر من األزمة

التي وجهت المؤسسات  المدارس، وهي  الثالث من  النوع   وبخصوص 
تعويض من  االستفادة  أجل  من  لديها   المخصص CNSS العاملين 
 لألجراء المتوقفين عن العمل، أكد عمور أن رابطة التعليم الخصوصي
 غير متفقة مع هذا النوع من المدارس، موردا: "نعتبر أن مؤسسات
 التعليم الخصوصي غير متوقفة عن العمل، بل مستمرة في العملية
الواجب أداء  األسر  نناشد  أن  المعقول  غير  ومن  بعد.  عن   التعلمية 
الضمان صندوق  تعويضات  من  نستفيد  الوقت  نفس  وفي   الشهري 

."االجتماعي

عمور: ضرر وباء "كورونا" يمّس غالبية المدارس المغربية الخاصة
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تعهدت بالحفاظ على التزاماتها.. رابطة التعليم تدعو المؤسسات
إلى تقديم الدعم والمساندة لألسر المتضررة

37

 دعت رابطة التعليم الخاص كافة المؤسسات المنخرطة بفروعها لتقديم الدعم والمساندة الالزمتين لألسر
المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد

 وقررت الرابطة، حسب بالغ توصل موقع ”كيفاش“ بنسخة منه، الحفاظ على التزاماتها مع جميع العاملين
أنه ”ال يمكن أن الذي يحدد  الدولي  الفريق  التعليم الخصوصي، وضمان استقرارهم تماشيا مع نداء   بقطاع 

نتذرع بهذه األزمة لتخفيض المعايير والقواعد، أو إلهمال حقوق العمل

مناشدة الخدمات  توفير  على  والقائمين  التربوية  األطر  ومستحقات  رواتب  على  الحفاظ  ”يجب  أنه   وأكدت 
وسالمة صحة  على  للمحافظة  األولوية  إلعطاء  الخصوصي  التعليم  بقطاع  والفاعلين  الشركاء   جميع 
المقدمة والتعليمية  التربوية  الحلول  صميم  في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  ووضع  وتالمذتهم   األساتذة 
بعد، عن  التدريس  تخص  التي  المستجدة  اإلجراءات  مواكبة  أجل  من  المرحلة،  هذه  خالل  المتدخلين   لجميع 
مسايرة من  التالميذ  لتمكين  الالزمة  التقنية  والوسائل  واألدوات  للعمل  المناسبة  الظروف  بتوفير   وذلك 

الدراسة عبر األقسام االفتراضية التي هيأت لها الوزارة

 كما دعت الرابطة، في البالغ ذاته، باقي اآلباء إلى تفهم أهمية االستمرارية في توفير الموارد الخاصة بتدبير
 متطلبات عمل المؤسسات التربوية، وتحيي بتقدير عال جميع األسر التي أبدت تعاونها وتفهمها للظروف

الصعبة التي يمر منها القطاع

العملية استمرار  لضمان  الكاملة  مسؤولياتها  بتحمل  الخاص  التعليم  قطاع  في  الشركات  الرابطة   وطالبت 
للمدرسة الواجبين  واالحترام  الدعم،  وأيضا  والحرجة،  الحالية،  الفــــترة  خالل  بعد،  عن  التربوية   التعليمية 

.المغربية، وأطرها  التربوية، والحفاظ على تماسكها االجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة
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الشهرية وتسهيالت في الواجبات  األكثر تضررا من  إعفاء األسر  الثالثاء،  اليوم  الخصوصية،  المدارس   قررت 
.األداء لباقي اآلباء

 وقال عبد السالم عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في تصريح صحافي، إن المدارس الخصوصية هي
 مؤسسات مواطنة وستمد يد المساعدة لألسر المتضررة من الجائحة إما بتأجيل أداء الواجبات الشهرية أو
 دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم اآلباء المتضررين لطلبات بهذا

الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا

 وأكد عمور، أن المهم بالنسبة لرابطة التعليم الخاص بالمغرب هو استمرار العملية التربوية إلنهاء المقرر
المواطنة، بروح  إلى تحمل مسؤوليتهم والتعامل  الشركاء  الدراسية، دعا جميع  السنة   الدراسي مع نهاية 

.وما تقتضيه هذه الظرفية من تعاون وتآزر

 وأضاف ذات المتحدث أنه يجب على األسر التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها
واجبها أداء  ومواصلة  بها،  العاملين  جميع  مستحقات  بأداء  التزمت  التي  المدارس،  هذه  سيرورة   عجلة 

.والتزاماتها مع األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

صغيرة، إلى  متوسطة  منها  بالمائة   ٧٠ تقريبا،  هناك  أن  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  رئيس   وأوضح 
قد مادي  خلل  أو  توقف  أي  أمام  الصمود  عليها  الصعب  ومن  درهم،   ٨٠٠ تتعدى  ال  الشهرية   ورسومها 

.يعرقل سيرها العادي

 وأشار ذات المتحدث أن القرار الوزاري يقضي بعدم توقيف الدراسة، وبالتالي فإن جل المؤسسات التعليمية
 سخرت جميع الوسائل الممكنة لضمان وتوفير الدروس للتالميذ عن بعد، واضطرت هذه المؤسسات للتفاعل
للتواصل كواتساب والفيسبوك، لكنها تقوم التقليدية  الطرق  البداية  الجديد حيث اعتمدت في  الواقع   مع 
 حاليا بتطوير آليات للتواصل عبر تطبيقات تواصلية تفاعلية، مرئية ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى

.عنه

 وتعهد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بعدم تسريح طاقمها التربوي الذي يواصل عمله، أو باقي فئات
.المستخدمين الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعامالت النظافة وباقي األعوان

المدارس الخاصة تقرر إعفاء األسر األكثر تضررا من الواجبات الشهرية
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بأداء الخصوصية  المدارس  مطالبة  أن  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  رئيس  عمور،  السالم  عبد   قال 
 مستحقات شهر أبريل هي ”إجراء روتيني شهري يتم القيام به عند بداية كل شهر بغض النظر عن الظرفية

.”الحالية

بالدروس الشهري  األداء  ربطوا  اآلباء  من  ”عدد  كون  من  استغرابه  عن  ”ماب“  لـ  تصريح  في  عمور   وعبر 
.”الحضورية، أي أنه مادام التلميذ ال يذهب إلى المدرسة فقد أصبح معفيا من األداء

الواجبات أداء  بتأجيل  إما  الجائحة  من  المتضررة  لألسر  المساعدة  يد  ستمد  الخصوصية  المدارس  أن   وأكد  
 الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم اآلباء المتضررين
”فالمهم ماديا  تأثرهم  تثبت  التي  بالوثائق  واإلدالء  الخصوص  بهذا  العملية;nbsp&لطلبات  استمرار    هو 

.”األسر التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها ”عجلة سيرورة هذه المدارس

 وتوقف في هذا الصدد، عند هشاشة قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، موضحا أن هناك تقريبا ستة آالف
 مؤسسة تعليمية خصوصية بالمغرب ٧٠ بالمائة منها متوسطة إلى صغيرة، ورسومها الشهرية ال تتعدى

.٨٠٠ درهم، مؤكدا أنه من الصعب عليها الصمود أمام أي توقف أو خلل مادي قد يعرقل سيرها العادي

 وبخصوص مطالبة المدارس الخصوصية بمستحقاتها واستفادتها في نفس الوقت من تعويضات الصندوق
الصندوق، ألن نلجأ نهائيا لهذا  المسألة ”غير مطروحة ولن  أن هذه  للضمان االجتماعي، أكد عمور   الوطني 
 المدارس مازالت تشتغل واألساتذة لم يتوقفوا عن العمل والتالميذ يتلقون دروسهم“، مبرزا أن الدولة تتيح
 إمكانيات أخرى لالستفادة من قروض ضمان ”أوكسجين“ الذي سيفتح المجال للمؤسسات التعليمية لتغطية

.األجور وباقي المصاريف الشهرية

رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب ألولياء األمور: أزمة كورونا
ال تعني اإلعفاء من األداء
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حضوريا الدراسة  توقف  منذ  الخاصة،  المدارس  وأرباب  التالميذ  أولياء  بعض  بين  واسع  وجذب  شد   بعد 
 بالمؤسسات التعليمية إثر تفشي جائحة ”كورونا“ في المغرب، قررت المؤسسات الخاصة االستجابة للمطالب
 الداعية إلى إعفاء األسر المتضررة من تداعيات ”كوفيد ١٩ ، من أداء األقساط الشهرية مع اعتماد تسهيالت

.في األداء بالنسبة لباقي اآلباء

هي الخصوصية  ”المدارس  إن  عمور،  السالم  عبد  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  رئيس  قال  السياق،   في 
 مؤسسات مواطنة وستمد يد المساعدة لألسر المتضررة من الجائحة إما بتأجيل أداء الواجبات الشهرية أو
 دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم اآلباء المتضررين لطلبات بهذا

.”الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا

وما المواطنة،  بروح  والتعامل  مسؤوليتهم  ”تحمل  إلى  الرابطة،  شركاء  جميع  له  تصريح  في  عمور   ودعا 
من عليها  ما  أداء  إلى  ماديا  استقرارا  تعيش  التي  ”األسر  مطالبا  وتآزر“،  تعاون  من  الظرفية  هذه   تقتضيه 
بها، العاملين  جميع  مستحقات  بأداء  التزمت  التي  المدارس،  هذه  سيرورة  عجلة  باعتبارها   مستحقات 

.”ومواصلة أداء واجبها والتزاماتها مع األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

 وأفاد المتحدث بأن القرار الوزاري يقضي بعدم توقيف الدراسة وأكد على ضرورة االستمرارية البيداغوجية عن
 بعد، لذلك ”سخرت المؤسسات التعليمية جميع الوسائل الممكنة لضمان وتوفير الدروس للتالميذ عن بعد،
للتواصل التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد  الواقع  مع  للتفاعل  المؤسسات  هذه   واضطرت 
مرئية تفاعلية،  تواصلية  تطبيقات  عبر  للتواصل  آليات  بتطوير  حاليا  تقوم  لكنها  والفيسبوك،   كواتساب 

.”ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

التعليم قطاع  في  المستخدمين  من  أي  تسريح  بعدم  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  تعهد  عمور   وجدد 
فئات باقي  أو  عمله،  يواصل  الذي  التربوي  الطاقم  سواء  االجتماعي،  استقرارهم  وضمان   الخصوصي 

.المستخدمين الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعامالت النظافة وباقي األعوان

بعد جدل واسع.. المدارس الخاصة تنحني للعاصفة وتقرر إعفاء
األسر المتضررة من ”كورونا“ من أداء األقساط الشهرية

43



44

www.alaoual.com

https://alaoual.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/191676.html


من المتضررة  األسر  عن  بالتخفيف  المواطنين  من  عدد  لمطالب  الثالثاء،  اليوم  الخاصة،  المدارس   استجابت 
.جائحة كورونا، وإعفائها من الواجبات الشهرية وتسهيالت في األداء لباقي اآلباء

المدارس إن  الثالثاء،  اليوم  له  تصريح  في  عمور،  السالم  عبد  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  رئيس   وقال 
أداء بتأجيل  إما  الجائحة  من  المتضررة  لألسر  المساعدة  يد  وستمد  مواطنة  مؤسسات  هي   الخصوصية 
 الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم اآلباء

.المتضررين لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا

 ووجهت الرابطة دعوة لجميع الشركاء إلى تحمل مسؤوليتهم والتعامل بروح المواطنة، وما تقتضيه هذه
 الظرفية من تعاون وتآزر، مطالبا األسر التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها
واجبها أداء  ومواصلة  بها،  العاملين  جميع  مستحقات  بأداء  التزمت  التي  المدارس،  هذه  سيرورة   عجلة 

.والتزاماتها مع األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

المؤسسات جل  فإن  وبالتالي  الدراسة،  توقيف  بعدم  يقضي  الوزاري  القرار  أن  على  الرابطة،  رئيس   وأكد 
هذه واضطرت  بعد،  عن  للتالميذ  الدروس  وتوفير  لضمان  الممكنة  الوسائل  جميع  سخرت   التعليمية 
كواتساب للتواصل  التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد  الواقع  مع  للتفاعل   المؤسسات 
ومسموعة، مرئية  تفاعلية،  تواصلية  تطبيقات  عبر  للتواصل  آليات  بتطوير  حاليا  تقوم  لكنها   والفيسبوك، 

.منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

فئات باقي  أو  عمله،  يواصل  الذي  التربوي  طاقمها  تسريح  بعدم  الخاصة،  المزارس  رابطة   وتعهدت 
.المستخدمين الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعامالت النظافة وباقي األعوان

المدارس الخاصة ترضخ للمطالب وتقرر إعفاء المتضررين
من الجائحة من األقساط الشهرية
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 كشف عبد السالم عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عن قرار يقضي بإعفاء األسر األكثر تضررا من
.الواجبات الشهرية وتسهيالت في األداء لباقي اآلباء

يد وستمد  مواطنة  مؤسسات  هي  الخصوصية  المدارس  إن  صحافي  تصريح  في  عمور،  السالم  عبد   وقال 
أو أقساط  شكل  على  دفعها  أو  الشهرية  الواجبات  أداء  بتأجيل  إما  الجائحة  من  المتضررة  لألسر   المساعدة 
 اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم اآلباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق

التي تثبت تأثرهم ماديا

العملية استمرار  هو  بالمغرب  الخاص  التعليم  لرابطة  بالنسبة  المهم  أن  عمور،  أوضح  الذي  الوقت   وفي 
مسؤوليتهم تحمل  إلى  الشركاء  جميع  دعا  الدراسية،  السنة  نهاية  مع  الدراسي  المقرر  إلنهاء   التربوية 

.والتعامل بروح المواطنة، وما تقتضيه هذه الظرفية من تعاون وتآزر
 وبالمناسبة جدد عمور نداءه لألسر التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها عجلة
 سيرورة هذه المدارس، التي التزمت بأداء مستحقات جميع العاملين بها، ومواصلة أداء واجبها والتزاماتها

مع األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

درهم،  ٨٠٠ تتعدى  ال  الشهرية  ورسومها  صغيرة،  إلى  متوسطة  منها  بالمائة   ٧٠ ، تقريبا  هناك  أن   وأكد 
.ومن الصعب عليها الصمود أمام أي توقف أو خلل مادي قد يعرقل سيرها العادي

االستمرارية ضرورة  يؤكد  الدراسة  توقيف  بعدم  يقضي  الوزاري  القرار  أن  بحكم  أنه  إلى  اإلشارة  يفته   ولم 
 البيداغوجية عن بعد، وإن جل المؤسسات التعليمية سخرت جميع الوسائل الممكنة لضمان وتوفير الدروس
الطرق البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد  الواقع  مع  للتفاعل  المؤسسات  هذه  واضطرت  بعد،  عن   للتالميذ 
تواصلية تطبيقات  عبر  للتواصل  آليات  بتطوير  حاليا  تقوم  لكنها  والفيسبوك،  كواتساب  للتواصل   التقليدية 

.تفاعلية، مرئية ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

مدارس التعليم الخاص تقرر إعفاء األسر األكثر تضررا
من الواجبات الشهرية

47



48

www.assahraa.ma

https://assahraa.ma/web/2020/148020#.Xozt84bPVJY.whatsapp


قرار بإعفاء األسر األكثر تضررا من الواجبات الشهرية وتسهيالت في األداء لباقي اآلباء

:تصريح رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السالم عمور
المدارس الخصوصية هي مؤسسات مواطنة وستمد يد المساعدة لألسر المتضررة من الجائحة إما بتأجيل

 أداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم
.اآلباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا

 بالنسبة إلينا في رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. المهم هو استمرار العملية التربوية إلنهاء المقرر الدراسي
.مع نهاية السنة الدراسية

 لهذا ندعو جميع الشركاء إلى تحمل مسؤوليتهم والتعامل بروح المواطنة، وما تقتضيه هذه الظرفية من
التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها النداء  لألسر   تعاون وتآزر. وهنا نجدد 
واجبها أداء  ومواصلة  بها،  العاملين  جميع  مستحقات  بأداء  التزمت  التي  المدارس،  هذه  سيرورة   عجلة 

.والتزاماتها مع األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

صغيرة، إلى  متوسطة  منها  بالمائة   ٧٠ بالمغرب،  خصوصية  تعليمية  مؤسسة  آالف  ستة  تقريبا   وهناك 
قد مادي  خلل  أو  توقف  أي  أمام  الصمود  عليها  الصعب  ومن  درهم،   ٨٠٠ تتعدى  ال  الشهرية   ورسومها 

.يعرقل سيرها العادي

 وبحكم أن القرار الوزاري يقضي بعدم توقيف الدراسة وأكد على ضرورة االستمرارية البيداغوجية عن بعد،
بعد، عن  للتالميذ  الدروس  وتوفير  لضمان  الممكنة  الوسائل  جميع  سخرت  التعليمية  المؤسسات  جل   فإن 
للتواصل التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد  الواقع  مع  للتفاعل  المؤسسات  هذه   واضطرت 
مرئية تفاعلية،  تواصلية  تطبيقات  عبر  للتواصل  آليات  بتطوير  حاليا  تقوم  لكنها  والفيسبوك،   كواتساب 

.ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

وضمان الخصوصي  التعليم  قطاع  في  المستخدمين  من  أي  تسريح  بعدم  الرابطة  بقرار  التذكير   وأجدد 
 استقرارهم االجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل عمله، أو باقي فئات المستخدمين الذين توقفوا

.مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعامالت النظافة وباقي األعوان

التعليم الخاص/ قرار بإعفاء األسر األكثر تضررا من الواجبات الشهرية
وتسهيالت في األداء لباقي اآلباء
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:تصريح رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السالم عمور

بتأجيل إما  الجائحة  من  المتضررة  لألسر  المساعدة  يد  وستمد  مواطنة  مؤسسات  هي  الخصوصية   المدارس 
 أداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم

.اآلباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا

 بالنسبة إلينا في رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. المهم هو استمرار العملية التربوية إلنهاء المقرر الدراسي
.مع نهاية السنة الدراسية

 لهذا ندعو جميع الشركاء إلى تحمل مسؤوليتهم والتعامل بروح المواطنة، وما تقتضيه هذه الظرفية من
التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها النداء  لألسر   تعاون وتآزر. وهنا نجدد 
واجبها أداء  ومواصلة  بها،  العاملين  جميع  مستحقات  بأداء  التزمت  التي  المدارس،  هذه  سيرورة   عجلة 

.والتزاماتها مع األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

صغيرة، إلى  متوسطة  منها  بالمائة   ٧٠ بالمغرب،  خصوصية  تعليمية  مؤسسة  آالف  ستة  تقريبا   وهناك 
قد مادي  خلل  أو  توقف  أي  أمام  الصمود  عليها  الصعب  ومن  درهم،   ٨٠٠ تتعدى  ال  الشهرية   ورسومها 

.يعرقل سيرها العادي

 وبحكم أن القرار الوزاري يقضي بعدم توقيف الدراسة وأكد على ضرورة االستمرارية البيداغوجية عن بعد،
بعد، عن  للتالميذ  الدروس  وتوفير  لضمان  الممكنة  الوسائل  جميع  سخرت  التعليمية  المؤسسات  جل   فإن 
للتواصل التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد  الواقع  مع  للتفاعل  المؤسسات  هذه   واضطرت 
مرئية تفاعلية،  تواصلية  تطبيقات  عبر  للتواصل  آليات  بتطوير  حاليا  تقوم  لكنها  والفيسبوك،   كواتساب 

.ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

وضمان الخصوصي  التعليم  قطاع  في  المستخدمين  من  أي  تسريح  بعدم  الرابطة  بقرار  التذكير   وأجدد 
 استقرارهم االجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل عمله، أو باقي فئات المستخدمين الذين توقفوا

.مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعامالت النظافة وباقي األعوان

التعليم الخاص بالمغرب: إعفاء األسر األكثر تضررا من الواجبات
الشهرية وتسهيالت في األداء لباقي اآلباء
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احتدام الجدل بين المؤسسات التعليمية الخصوصية وأولياء األمور
بشأن أداء واجبات التمدرس

53

بين ”معركة ضروس“  نشبت  تمر حتى  أبريل  شهر  األولى من  األيام  ما كادت   –  الرباط 
 المؤسسات التعليمية  الخصوصية وأولياء األمور، وتعالت أصوات مطالبة باإلعفاء من
 أداء واجبات التمدرس الشهرية أو على األقل اعتماد تسهيالت في األداء، خاصة لفائدة
توقفها أو  االقتصادية  األنشطة  من  عدد  تباطئ  نتيجة  مداخيلها  تراجعت  التي   األسر 

.تماما بسبب تفشي فيروس كورونا

شهر مستحقات  دفع  أجل  من  لآلباء  الخصوصية  المدارس  من  عدد  مراسلة   وكانت 
 أبريل، بمثابة صب الزيت على النار، بالنسبة للعديد من األسر التي فقدت مصدر رزقها أو
 تراجعت مواردها، مما وضع المؤسسات التعليمية في قفص االتهام، ووصل األمر إلى

.حد اتهامها ب“الجشع“ و“غياب الحس التضامني“ في هذه الظرفية الصعبة

 وبين أداء هذه المستحقات الشهرية أو اإلعفاء منها، توزعت آراء ومواقف اآلباء بين
أجل من  الشهرية،  بواجباتها  الخصوصية  المدارس  تطالب  أن  البديهي  من  أنه  يرى   من 
 ضمان استمراريتها باعتبارها مقاوالت تربوية، معتبرين أن المدارس وإن أغلقت أبوابها
 تنفيذا لقرار الوزارة الوصية، إال أنها مستمرة في نشاطها البيداغوجي باستعمال زمني
بعد عن  التالميذ  مع  التواصل  أجل  من  مضاعفة  جهودا  طواقمها  تبذل  كما   محدد. 

.وتوظيف كافة الوسائل الممكنة للتدريس

المؤسسات لدى  الربح“  هاجس  ”طغيان  فتنتقد  األمور  أولياء  من  األخرى  الفئة   أما 
 التعليمية الخصوصية التي لم تراع الظرفية الصعبة التي تمر منها العديد من األسر، التي
 أصبح همها الوحيد هو توفير ضروريات الحياة وانتظار ما ستحمله األيام المقبلة في
اقتصادية انعكاسات  محالة  ال  له  ستكون  ما  وهو   ، لالنتشار  الفيروس  مواصلة   ظل 

.واجتماعية من الصعب توقعها في الوقت الراهن

إدارة الشديد بعد توصله بمكالمة من   محمد (٤٨ سنة)، أب لطفلين، ال يخفي غضبه 
 المدرسة الخصوصية حيث يدرس ابناه إلبالغه بضرورة أداء مستحقات شهر أبريل. ”كان
 ذلك يوم فاتح أبريل بالضبط“، يضيف محمد، ”وهو ما زاد من امتعاضي. ألم يكن في
وضعيتنا يراعون  ال  الحد  ألهذا  أمورنا.  نتدبر  ريتما  اثنين،  أو  أسبوع  انتظار   المستطاع 

.”الصعبة ؟

يعد ولم  الحفالت،  تنظيم  مجال  في  كلي  بشكل  نشاطه  توقف  الذي  محمد،   واعتبر 
 بمقدوره أداء أجور عشرات المستخدمين لديه، أنه ال يحق للمدارس مطالبتنا في األصل
الجزافي التعويض  من  سيستفيدون  بها  العاملين  أن  طالما  الشهرية  الواجبات   بأداء 
 الشهري عن فقدان الشغل الذي سيمنحه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ”إال إذا

.”كانت هذه المدارس لم تصرح بهم لدى الصندوق

 أما ليلى، وهي أم لطفلة في المستوى األولي، فأكدت أنها لن تؤدي الواجب الشهري
 للمدرسة رغم أن وضعيتها المادية لم تتأثر باألزمة الحالية، فهي ترى أن ”الخدمة التي
 نؤدي مقابال من أجلها لم تعد موجودة. فالطبيعي أن ال أدفع مستحقات شهر ستبقى

.”فيه ابنتي في المنزل

 وبخصوص التعليم عن بعد، تؤكد ليلى أن ابنتها ”لن تستفيد شيئا من هذه الدروس.
مطولة لفترة  الحاسوب  أو  الهاتف  لشاشات  تعريضها  عدم  على  أحرص  أنني   كما 
من الجدوى  عن  نفسه  اآلن  في  متسائلة  عموما“،  ونموها  بصرها  على  ذلك   لخطورة 
 مصاريف التأمين الكبيرة التي يتم دفعها مع بداية كل سنة ولماذا ال يتم اللجوء إليها

.في هذه الظرفية االستثنائية

مطالبتنا المعقول  غير  فمن  بعد،  عن  التعليم  توفير  رغم  أنه  نوال  ترى   وبدورها، 
 بواجبات التمدرس، بالنظر لما يتطلبه هذا النوع من التعليم من مصاريف كبيرة تشمل
لتقليص والطابعة  الكترونية  لوحات  أو  حاسوب  واقتناء  االنترنت  خدمة  في   االشتراك 
 الوقت الذي يتعرض له األطفال لشاشات هذه األجهزة التي لها آثار ضارة على عيونهم،
مازالوا الذين  اآلباء  خصوصا  اآلباء،  لدن  من  مجهود  من  األمر  يتطلبه  ما  عن   ناهيك 
 يتنقلون إلى مقرات عملهم، من أجل تتبع أبنائهم عن قرب وضمان فهمهم للدروس

.المقدمة بواسطة التطبيقات الرقمية

حيث االبتدائي،  بالمستوى  يدرسان  لطفلين  أم  خديجة،  عنه  تعبر  تماما  مناقض   رأي 
أنه معتبرة  أبنائهم،  تمدرس  واجبات  أداء  األمور  أولياء  من  عدد  رفض   تستغرب 
فإن كورونا،  جائحة  جراء  المادي  المستوى  على  فعلي  بشكل  المتأثرة  األسر   باستثناء 
التربوية من اإلفالس، فجلها يعتمد  الجميع مطالب باألداء لحماية هذه المؤسسات 
من وغيرها  واإلداري  التربوي  الطاقم  أجور  من  نفقاتها  ألداء  المستحقات  هذه   على 

.مصاريف التسيير

الحجر فترة  خالل  المدرسي  والنقل  المطعم  مصاريف  من  اإلعفاء  وصفت   وبعدما 
بالمدارس التربوي  الطاقم  أجور  أداء  يتعين  أنه  أكدت  البديهي“،  ب“األمر   الصحي 
 التعليمية الخصوصية كاملة ألنه يواصل االضطالع بدوره من أجل تأمين االستمرارية
من يتطلبه  وما  الجديد  الوضع  مع  للتأقلم  مضاعفة  جهودا  ويبذل  بل   البيداغوجية، 

. استعمال للتكنولوجيات الحديثة

عبد يؤكد  انتقادات،  من  الخصوصية  التعليمية  المؤسسات  له  تعرضت  ما  على   وردا 
الخصوصية المدارس  مطالبة  أن  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  رئيس  عمور،   السالم 
كل بداية  عند  به  القيام  يتم  شهري  روتيني  ”إجراء  هي  أبريل  شهر  مستحقات   بأداء 
الحالية“، معبرا عن استغرابه من كون ”عدد من اآلباء النظر عن الظرفية   شهر بغض 
 ربطوا األداء الشهري بالدروس الحضورية، أي أنه مادام التلميذ ال يذهب إلى المدرسة

.”فقد أصبح معفيا من األداء

 وأكد السيد عمور، في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن المدارس الخصوصية هي
الجائحة إما بتأجيل أداء المتضررة من   مؤسسات مواطنة وستمد يد المساعدة لألسر 
 الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك،
تثبت التي  بالوثائق  واإلدالء  الخصوص  بهذا  لطلبات  المتضررين  اآلباء  تقديم   شريطة 
 تأثرهم ماديا ”فالمهم هو استمرار العملية التربوية إلنهاء المقرر الدراسي مع نهاية
ما أداء  إلى  ماديا  استقرارا  تعيش  التي  األسر  نفسه  الوقت  في  داعيا  الدراسية“،   السنة 

.”عليها من مستحقات باعتبارها ”عجلة سيرورة هذه المدارس

أن موضحا  بالمغرب،  الخصوصي  التعليم  قطاع  هشاشة  عند  الصدد،  هذا  في   وتوقف 
منها بالمائة   ٧٠ بالمغرب،  خصوصية  تعليمية  مؤسسة  آالف  ستة  تقريبا   هناك 
 متوسطة إلى صغيرة، ورسومها الشهرية ال تتعدى ٨٠٠ درهم، مؤكدا أنه من الصعب

.عليها الصمود أمام أي توقف أو خلل مادي قد يعرقل سيرها العادي

الوقت نفس  في  واستفادتها  بمستحقاتها  الخصوصية  المدارس  مطالبة   وبخصوص 
 من تعويضات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، أكد السيد عمور أن هذه المسألة
 ”غير مطروحة ولن نلجأ نهائيا لهذا الصندوق، ألن المدارس مازالت تشتغل واألساتذة
إمكانيات تتيح  الدولة  أن  مبرزا  دروسهم“،  يتلقون  والتالميذ  العمل  عن  يتوقفوا   لم 
للمؤسسات المجال  سيفتح  الذي  ”أوكسجين“  ضمان  قروض  من  لالستفادة   أخرى 

.التعليمية لتغطية األجور وباقي المصاريف الشهرية

االستمرارية على  أكد  الدراسة  بتوقيف  القاضي  الوزاري  القرار  بأن  ذّكر   وبعدما 
 البيداغوجية عن بعد، أبرز أن جل المؤسسات التعليمية سخرت جميع الوسائل الممكنة
مع للتفاعل  اضطرت  المؤسسات  أن  مضيفا  بعد،  عن  للتالميذ  الدروس  وتوفير   لضمان 
كواتساب للتواصل  التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد   الواقع 
 والفيسبوك، لكنها تقوم حاليا بتطوير آليات للتواصل عبر تطبيقات تواصلية تفاعلية،

.مرئية ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

 وخلص السيد عمور إلى التأكيد على ضرورة عدم تسريح أي من المستخدمين في قطاع
 التعليم الخصوصي وضمان استقرارهم االجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل
كالسائقين عملهم  عن  مؤقتا  توقفوا  الذين  المستخدمين  فئات  باقي  أو   عمله، 

.وعامالت النظافة وباقي األعوان
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 دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب المؤسسات المنخرطة بفروعها،
جائحة من  المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة  الدعم  تقديم   إلى 
االستمرارية أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  باقي  ودعت  المستجد.   كورونا 
 في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمل المؤسسات التربوية،
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 

.للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع

 وقالت في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه استجابة للنداء
 الصادر عن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، وهو تحالف
الحكومات دعا  الذي  والتعليم،  المعلمين  أجل  من  يعمل   دولي 
العام القطاعين  من  والممولين،  التعليمية  الخدمات   ومقدمي 
حمايتهم لضمان  المعلمين  بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى   والخاص 
المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، من الحالية  أثناء األزمة   ودعمهم في 
رابطة قررت   ، بعد  عن  الجيد  والتعّلم  التعليم  تقديم  استمرارية   أجل 

:التعليم الخاص بالمغرب ما يلي

 الحفاظ على التزاماتها مع جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي،
يحدد الذي  الــــــــدولي  الفريق  نــداء  مع  تماشيا  استقرارهم   وضمان 
أو والقواعد،  المعايير  لتخفيض  األزمة  بهذه  نتذرع  أن  يمكن  ال   أنه 
 إلهمال حقوق العمل. ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات األطـــــر

. التربوية والقائمين على توفير الخدمات
 مناشدة جميع الشركـــــــــــــــاء والفاعلين بقطاع التعليم الخصوصي
األساتذة وسالمة  صحة  عـــلى  للمحافظة  األولوية   إلعطاء 

. وتالمذتهم
 وضع اإلنصاف وتكافؤ الفرص في صميم الحلول التربوية والتعليمية
 المقدمــة لجــــميع المتدخلين خالل هذه المرحلة، من أجل مواكبة
وذلك بعد،  عن  التدريس  تخـــــــص  التي  المستجــــــــدة   اإلجراءات 
 بتوفير الظروف المناسبة للعمل واألدوات والوسائل التقنية الالزمة
التي االفتراضية  األقسام  عبر  الدراسة  مسايرة  من  التالميذ   لتمكين 

. هيـــــــــأت لها الوزارة
 وفي هذا اإلطار، ولضمان السير العادي للمؤسســــــــات التربوية، تدعو
لتقديم المنخرطة  المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم   رابطة 
كورونا جائحة  من  المتضررة  لألســـــــــر  الالزمتين  والمساندة   الدعم 
في االستمرارية  أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  بـــــاقي  وتدعو   المستجد. 
المؤسســــــات عمــــــــــــل  متطلبـات  بتدبير  الخاصة  الموارد   توفير 
تعاونــــها أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير  وتحيي   التربوية، 
 وتفهمها للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع ، رغم حــــــــالة

. االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

والتعـــــــــــليم عامة  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  جميع   تناشد 
لضمان الكاملة  مسؤولياتهم  بتحمــــــل  أخص  بصفة   الخصوصي 
الفــــترة هذه  خالل  بعد  عن  التربوية  التعليمية  العملية   استمرار 
المغربية للمدرسة  الواجبين  االحترام  و  الدعـــــم  وضمان   الحرجة، 
لتخطي االجتماعي  تماسكها  على  والحفاظ  الــــتربوية   وأطــــــرها 

. صعوبة المرحلة
 تدعو جميع فروع الرابطة إلى تقديم الدعم الالزم لفائدة األسر ذات

.االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد
المؤسسات لكل  واالحترام  والتقدير  االمتنان  عن  التعبير   تجدد 
الوطني التضامن  لصندوق  الداعمة  الخصوصــــــية   التعليمــية 
حملة في  والمساهـــــمة  الجائحة  من  المتضررة  لألسر   والمساندة 
وقوات المحلية  والسلطات  الطبية  الطواقم  لكل  و   ، بالدم   التبرع 
والقوات المساعدة  والقوات  الملكي  والدرك  الوطني   األمــــــــن 
 المسلحة الملكية، ولكل هيــئـــات ومنظمـــــــات المجتمع المدنــــي
 الحريصين على حماية البالد من انتشار الوباء وعلى أمنها وطمأنينتــها

.
في وإسهامها  دعمها  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  تجدد   كما 
الحكومة إلى جانب  الوباء والوقاية منه،  الوطني لمحاربة   المجهود 
نصره السادس  محمـــد  الملك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة   تحت 

.اهللا وأيـــــــــــده
إطار في  بالمعلمين  المعني  الخاص  الدولي  العمل  ”فريق   وللتذكير 
 التعليم حتى عام ٢٠٣٠“ هو عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من
 ٩٠ حكومة (من بينها الحكومة المغربية) ونحو ٥٠ منظمة دولية
المدني المجتمع  ومنظمات  المتحدة  األمم  ذلك  في  (بما   وإقليمية 
المعلمين قضايا  تعزيز  على  ويعمل  ومؤسساته)،  التعليم   ومهنة 
.والتعليم. وتستضيف اليونسكو أمانة الفريق في مقرها في باريس

االبتدائية للمرحلتين  معّلم  مليون   ٦٣ قرابة  دعم  إلى  حاليا   يدعو 
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥ بلدًا

.بسبب جائحة كوفيد-١٩
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 قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب الحفاظ على التزاماتها مع جميع
 العاملين بقطاع التعليم الخصوصي، وضمان  استقرارهم تماشيا مع
األزمة بهذه  نتذرع  أن  يمكن  ال  أنه  يحدد  الذي  الـدولي  الفريق   نــداء 
 لتخفيض المعايير والقواعد، أو إلهمال حقوق العمل. ويجب الحفاظ
. على رواتب ومستحقات األطر التربوية والقائمين على توفير الخدمات

 واوضح بالغ صادر عن الرابطة توصلت الجريدة ٢٤ بنسخة منه، ان هذا
الخاص الدولي  العمل  فريق  عن  الصادر  للنداء  استجابة  يأتي   القرار 
المعلمين أجل  من  يعمل  دولي  تحـالف  وهو  بالمعلمين،   المعني 
التعليـمية الخدمات  ومقدمي  الحكومات  دعا  الذي   والتعليم، 
بشأن إجراءات  اتخاذ  إلى  والخاص  العام  القطاعين  من   والممولين، 
الحالية األزمة  أثناء  في  ودعمهم  حمايتهم  لضمان   المعلمين  
التعليم تقديم  استمرارية  أجل   من  كوفيد-١٩،  بجائحة   المرتبطة 

، والتعّلم الجيد عن بعد

الخصوصي التعليم  بقطاع  والفاعلين  الشركـاء  جميع  البيان   وناشد 
األساتذة وسالمة  صحة  عـــلى  للمحافظة  األولوية   إلعطاء 

. وتالمذتهم

الحلول صميم  في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  بوضع  الرابطة   وطالبت 
هذه خالل  المتدخلين  لجــــميع  المقدمــة  والتعليمية   التربوية 
تخص التي  المستجــــــــدة  اإلجراءات  مواكبة  أجل  من   المرحلة،  
واألدوات للعمل  المناسبة  الظروف  بتوفير  وذلك  بعد،  عن   التدريس 
عبر الدراسة  مسايرة  من  التالميذ  لتمكين  الالزمة  التقنية   والوسائل 

. األقسام االفتراضية التي هيـأت لها الوزارة

المنخرطة المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة   ودعت 
جائحة من  المتضررة  لألسـر  الالزمتين  والمساندة  الدعم   لتقديم 
 كورونا المستجد. كما دعت باقي اآلباء إلى تفهم أهمية االستمرارية
 في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمـل المؤسسـات التربوية،
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 
 للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع ، رغم حالة االرتباك السائدة

. في ظل تداعيات الجائحة

والتعـليم عامة  بصفة  التعليم  قطاع  شركاء  جميع   وناشدت 
 الخصوصي  بصفة أخص بتحمـل مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار
الحرجة، الفــــترة  هذه  خالل  بعد  عن  التربوية  التعليمية    العملية 
  وضمان الدعـــــم و االحترام  الواجبين للمدرسة المغربية وأطــــــرها
 الــــتربوية والحفاظ على تماسكها االجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة

 وجددت دعوتها لجميع فروع الرابطة إلى تقديم الدعم الالزم لفائدة.
عن الدراسة  مسايرة  من  وأبنائها  بناتها  لتمكين  االحتياج  ذات   األسر 

.بعد

الداعمة الخصوصـية  التعليمــية   وعبرت ان امتنانها لكل المؤسسات 
الجائحة من  المتضررة  لألسر  والمساندة  الوطني   التضامن   لصندوق 
الطبية الطواقم  لكل  و   ، بالدم  التبرع  حملة  في   والمساهـــــمة 
الملكي والدرك  الوطني  األمــــــــن  وقوات  المحلية   والسلطات 
هيــئـــات ولكل  الملكية،  المسلحة  والقوات  المساعدة   والقوات 
من البالد  حماية  على  الحريصين  المدنــــي  المجتمع   ومنظمـــــــات 

. انتشار الوباء وعلى أمنها وطمأنينتــها

في وإسهامها  دعمها  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  جددت   كما 
.المجهود الوطني لمحاربة الوباء والوقاية منه

إطار في  بالمعلمين  المعني  الخاص  الدولي  العمل  ”فريق   وللتذكير 
 التعليم حتى عام ٢٠٣٠:، وهو عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من
(بما في ذلك األمم  ٩٠ حكومة ونحو ٥٠ منظمة دولية وإقليمية 
ومؤسساته)، التعليم  ومهنة  المدني  المجتمع  ومنظمات   المتحدة 
اليونسكو وتستضيف  والتعليم.  المعلمين  قضايا  تعزيز  على   ويعمل 

.أمانة الفريق في مقرها في باريس

االبتدائية للمرحلتين  معّلم  مليون   ٦٣ قرابة  دعم  إلى  حاليا   يدعو 
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥ بلدًا

.بسبب جائحة كوفيد-١٩

ابطة التعليم الخاص بالمغرب تدعو المؤسسات المنخرطة لتقديم
الدعم والمساندة لألسـر المتضررة
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 دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب المؤسسات المنخرطة بفروعها،
جائحة من  المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة  الدعم  تقديم   إلى 
االستمرارية أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  باقي  ودعت  المستجد.   كورونا 
 في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبـات عمل المؤسسات التربوية،
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 

.للظروف الصعبة التي يمر منها القطاع

 وقالت في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه استجابة للنداء
 الصادر عن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، وهو تحالف
الحكومات دعا  الذي  والتعليم،  المعلمين  أجل  من  يعمل   دولي 
العام القطاعين  من  والممولين،  التعليمية  الخدمات   ومقدمي 
حمايتهم لضمان  المعلمين   بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى   والخاص 
المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، من الحالية  أثناء األزمة   ودعمهم في 
رابطة ، قررت  الجيد عن بعد  التعليم والتعّلم   أجل  استمرارية تقديم 

 :التعليم الخاص بالمغرب ما يلي

 الحفاظ على التزاماتها مع جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي، 
 وضمان  استقرارهم تماشيا مع نــداء الفريق الـدولي الذي يحدد أنه ال
 يمكن أن نتذرع بهذه األزمة لتخفيض المعايير والقواعد، أو إلهمال
 حقوق العمل. ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات األطـــــر التربوية

 . والقائمين على توفير الخدمات

 مناشدة جميع الشركاء والفاعلين بقطاع التعليم الخصوصي إلعطاء
    . األولوية للمحافظة عـــلى صحة وسالمة األساتذة وتالمذتهم

 وضع اإلنصاف وتكافؤ الفرص في صميم الحلول التربوية والتعليمية
المرحلة،  من أجل مواكبة المتدخلين خالل هذه  لجــميع   المقدمــة 
بتوفير وذلك  بعد،  عن  التدريس  تخـص  التي  المستجـــدة   اإلجراءات 
الالزمة التقنية  والوسائل  واألدوات  للعمل  المناسبة   الظروف 
التي االفتراضية  األقسام  عبر  الدراسة  مسايرة  من  التالميذ   لتمكين 

. هيـأت لها الوزارة

 وفي هذا اإلطار، ولضمان السير العادي للمؤسسـات التربوية، تدعو    
لتقديم المنخرطة  المؤسسات  كافة  بالمغرب  الخاص  التعليم   رابطة 
كورونا جائحة  من  المتضررة  لألسـر  الالزمتين  والمساندة   الدعم 
في االستمرارية  أهمية  تفهم  إلى  اآلباء  بـــــاقي  وتدعو   المستجد. 
التربوية، المؤسسـات  عمـل  متطلبـات  بتدبير  الخاصة  الموارد   توفير 
وتفهمها تعاونــــها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير   وتحيي 
 للظـــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع ، رغم حـالة االرتباك السائدة

. في ظل تداعيات الجائحة

  تناشد جميع شركاء قطاع التعليم بصفة عامة والتعـليم الخصوصي
العملية استمرار  لضمان  الكاملة  مسؤولياتهم  بتحمـل  أخص   بصفة 
وضمان الحرجة،   الفــــترة  هذه  خالل  بعد  عن  التربوية   التعليمية 
الــــتربوية وأطـرها   المغربية  للمدرسة  الواجبين  االحترام   و   الدعـم 

  والحفاظ على تماسكها االجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة

 تدعو جميع فروع الرابطة إلى تقديم الدعم الالزم لفائدة األسر ذات  
   .االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

المؤسسات لكل  واالحترام  والتقدير  االمتنان  عن  التعبير   تجدد 
 التعليمــية الخصوصـية الداعمة لصندوق التضامن الوطني  والمساندة
 لألسر المتضررة من الجائحة والمساهـــــمة في حملة التبرع بالدم ، و
الوطني األمــــــــن  وقوات  المحلية  والسلطات  الطبية  الطواقم   لكل 
الملكية، المسلحة  والقوات  المساعدة  والقوات  الملكي   والدرك 
على الحريصين  المدنــــي  المجتمع  ومنظمـــــــات  هيــئـــات   ولكل 

. حماية البالد من انتشار الوباء وعلى أمنها وطمأنينتــها

بالمغرب دعمها وإسهامها في     الخاص  التعليم  رابطة   كما تجدد 
الحكومة إلى جانب  الوباء والوقاية منه،  الوطني لمحاربة   المجهود 
نصره السادس  محمـــد  الملك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة   تحت 

 .اهللا وأيــده

إطار في  بالمعلمين  المعني  الخاص  الدولي  العمل  ”فريق   وللتذكير 
 التعليم حتى عام ٢٠٣٠“ هو عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من
 ٩٠ حكومة (من بينها الحكومة المغربية) ونحو ٥٠ منظمة دولية
المدني المجتمع  ومنظمات  المتحدة  األمم  ذلك  في  (بما   وإقليمية 
المعلمين قضايا  تعزيز  على  ويعمل  ومؤسساته)،  التعليم   ومهنة 
.والتعليم. وتستضيف اليونسكو أمانة الفريق في مقرها في باريس

االبتدائية للمرحلتين  معّلم  مليون   ٦٣ قرابة  دعم  إلى  حاليا   يدعو 
 والثانوية في جميع أنحاء العالم تأثروا بإغالق المدارس في ١٦٥ بلدًا

.بسبب جائحة كوفيد-١٩

رابطة التعليم الخاص تقرر دعم ومساندة األسر المتضررة
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:تصريح رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السالم عمور

بتأجيل إما  الجائحة  من  المتضررة  لألسر  المساعدة  يد  وستمد  مواطنة  مؤسسات  هي  الخصوصية   المدارس 
 أداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم

.اآلباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا

 بالنسبة إلينا في رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. المهم هو استمرار العملية التربوية إلنهاء المقرر الدراسي
.مع نهاية السنة الدراسية

 لهذا ندعو جميع الشركاء إلى تحمل مسؤوليتهم والتعامل بروح المواطنة، وما تقتضيه هذه الظرفية من
التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها النداء  لألسر   تعاون وتآزر. وهنا نجدد 
واجبها أداء  ومواصلة  بها،  العاملين  جميع  مستحقات  بأداء  التزمت  التي  المدارس،  هذه  سيرورة   عجلة 

.والتزاماتها مع األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

صغيرة، إلى  متوسطة  منها  بالمائة   ٧٠ بالمغرب،  خصوصية  تعليمية  مؤسسة  آالف  ستة  تقريبا   وهناك 
قد مادي  خلل  أو  توقف  أي  أمام  الصمود  عليها  الصعب  ومن  درهم،   ٨٠٠ تتعدى  ال  الشهرية   ورسومها 

.يعرقل سيرها العادي

 وبحكم أن القرار الوزاري يقضي بعدم توقيف الدراسة وأكد على ضرورة االستمرارية البيداغوجية عن بعد،
بعد، عن  للتالميذ  الدروس  وتوفير  لضمان  الممكنة  الوسائل  جميع  سخرت  التعليمية  المؤسسات  جل   فإن 
للتواصل التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد  الواقع  مع  للتفاعل  المؤسسات  هذه   واضطرت 
مرئية تفاعلية،  تواصلية  تطبيقات  عبر  للتواصل  آليات  بتطوير  حاليا  تقوم  لكنها  والفيسبوك،   كواتساب 

.ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

وضمان الخصوصي  التعليم  قطاع  في  المستخدمين  من  أي  تسريح  بعدم  الرابطة  بقرار  التذكير   وأجدد 
 استقرارهم االجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل عمله، أو باقي فئات المستخدمين الذين توقفوا

.مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعامالت النظافة وباقي األعوان

التعليم الخاص بالمغرب: إعفاء األسر األكثر تضررا من الواجبات
الشهرية وتسهيالت في األداء لباقي اآلباء
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 دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، اآلباء إلى تفهم أهمية االستمرار في توفير الموارد الخاصة
.بتدبير متطلبات عمل المؤسسات التربوية

 وطالبت في بالغ لها اليوم اإلثنين اآلباء بتفهم "أهمية االستمرارية في توفير الموارد الخاصة
التي أبدت تعاونها التربوية"، وحيت "بتقدير عال جميع األسر   بتدبير متطلبات عمل المؤسسات 
تداعيات ظل  في  السائدة  االرتباك  حالة  رغم  القطاع،  منا  يمر  التي  الصعبة  للظروف   وتفهمها 

."الجائحة

من المتضررة  لألسر  الالزمتين  والمساندة  الدعم  بتقديم  المنخرطة  المؤسسات  كافة   وطالبت 
 جائحة "كورونا"، وأكدت أنها قررت "الحفاظ على التزاماتها مع جميع العاملين بقطاع التعليم
 الخصوصي، وضمان استقرارهم تماشيا مع نداء الفريق الدولي الخاص المعني بالمعلمين، الذي
العمل، المعايير والقواعد، أو إلهمال حقوق  التذرع بهذه األزمة لتخفيض  أنه ال يمكن   يحدد 

."ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات األطر التربوية والقائمين على توفير الخدمات

لتمكين االحتياج  ذات  األسر  لفائدة  الالزم  الدعم  تقديم  "إلى  فروعها  جميع  الرابطة  دعت   كما 
."أبنائها وبناتها من مسايرة الدراسة عن بعد

رابطة التعليم الخاص بالمغرب تدعو اآلباء إلى االستمرار
في تأدية األقساط الشهرية
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التعليم الخصوصي على الصعيد الذي كانت تنتظر فيه األسر المغربية من مؤسسات   في الوقت 
وأن أبريل،  بشهر  الخاصة  الشهرية  األقساط  أداء  من  بإعفائها  لنداءاتها  تستجيب  أن   الوطني 
تدبير صندوق  من  باالستفادة  الحكومة  رئيس  طالبت  حينما  جشع  من  عنه  عبرت  ما   تصلح 
 ومواجهة جائحة ”كورونا“ وتمتيعهم باإلعفاءات الضريبية؛ دعت رابطة التعليم الخاص اآلباء
عمل متطلبات  بتدبير  الخاصة  الموارد  توفير  في  االستمرارية  بــ“أهمية  أسمته  ما  تفهم   إلى 

.”المؤسسات التربوية

 وقالت الرابطة في بيان لها، توصل ”األول“ بنسخة منه، إنها ”تحيي بتقدير عال جميع األسر التي
.”أبدت تعاونها وتفهمها للظروف الصعبة التي يمر منها القطاع

الخصوصي، التعليم  بقطاع  العاملين  جميع  مع  التزاماتها  على  ”الحفاظ  قررت  أنها   وأضافت 
 وضمان استقرارهم تماشيا مع نداء الفريق الدولي الذي يحدد أنه ال يمكن أن نتذرع بهذه األزمة
ومستحقات رواتب  على  الحفاظ  ويجب  العمل،  حقوق  إلهمال  أو  والقواعد،  المعايير   لتخفيض 

.”األطر التربوية والقائمين على توفير الخدمات

 كما تحدثت ضمن بيانها عن ضرورة ”وضع اإلنصاف وتكافؤ الفرص في صميم الحلول التربوية
اإلجراءات مواكبة  أجل  من  المرحلة،  هذه  خالل  المتدخلين  لجميع  المقدمة   والتعليمية 
واألدوات للعمل  المناسبة  الظروف  بتوفير  وذلك  بعد،  عن  التدريس  تخص  التي   المستجدة 
التي االفتراضية  األقسام  عبر  الدراسة  مسايرة  من  التالميذ  لتمكين  الالزمة  التقنية   والوسائل 

.”هيأت لها الوزارة

 في السياق ذاته، ناشدت الرابطة جميع شركاء قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم الخصوصي
التربوية عن بعد  بصفة أخص بتحمل مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار العملية التعليمية 
وأطرها المغربية  للمدرسة  الواجبين  االحترام  و  الدعم  وضمان  الحرجة،   الفترة  هذه    خالل 

.التربوية والحفاظ على تماسكها االجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة

 المصدر ذاته، دعا جميع فروعه إلى تقديم الدعم الالزم لفائدة األسر ذات االحتياج لتمكين أبنائها
الخصوصية التعليمية  للمؤسسات  تقديره  عن  معربا  بعد،  عن  الدراسة  مسايرة  من   وبناتها 
في والمساِهمة  الجائحة،  من  المتضررة  لألسر  والمساِندة  الوطني،  التضامن  لصندوق   الداعمة 

.حملة التبرع بالدم

في عز أزمة ”كورونا“.. رابطة التعليم الخاص تدعو األسر إلى
تفهم أهمية االستمرار في أداء مصاريف التمدرس 
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الموارد توفير  في  االستمرارية  أهمية  تفهم  التالميذ  أسر  اإلثنين،  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   طالبت 
 الخاصة بتدبير متطلبـات عمــل المؤسسـات التربوية، وذلك بعد توقف بعض األسر عن أداء مستحقات شهر

.أبريل الجاري

وتفهمها تعاونها  أبدت  التي  األسر  جميع  عال  بتقدير  ”تحيي  إنها  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة   وأكدت 
..”الظــــروف الصعبة التي يمر منها القطاع، رغم حـالة االرتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة

الدعم تقديم  إلى  المنخرطة  الخصوصية  المؤسسات  كافة  ذلك،  مقابل  في  الخاص،  التعليم  رابطة   ودعت 
 والمساندة الالزمتين لألســـر المتضررة من جائحة كورونا المستجد، باإلضافة إلى دعوتها فروع الرابطة إلى

.”تقديم ”الدعم الالزم لفائدة األسر ذات االحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد

 وطالبت رابطة التعليم الخصوصي ”جميع شركاء قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم الخصوصي بصفة أخص
 تحمل مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار العملية التعليمية التربوية عن بعد خالل هذه الفترة الحرجة،
 وضمان الدعـم واالحترام الواجبين للمدرسة المغربية وأطــرها التربوية، والحفاظ على تماسكها االجتماعي

.”لتخطي صعوبة المرحلة

رابطة التعليم الخاص تحيي األسر وتدعوها الى تفهم وضعية القطاع
”في عز أزمة ”كورونا
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L’Alliance de l’enseignement privé au Maroc (AEPM) a appelé ses partenaires du 
secteur de l’enseignement privé à donner la priorité à la santé et la sécurité des 
enseignants et de leurs élèves.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’alliance a assuré «préserver ses 
engagements avec l’ensemble des travailleurs dans ce secteur». Elle affirme qu’il 
est «important de préserver les salaires du corps enseignant» et appelle à «soutenir 
les familles impactées par la pandémie du nouveau coronavirus».

L’AEPM exhorte aussi les partenaires du secteur de l’enseignement, public et privé, 
d’«assumer leurs responsabilité pour s’assurer de la continuité de l’opération 
d’enseignement à distance, tout en soutenant et en respectant l’école marocaine et 
ses cadres et veillant à sa cohésion sociale pour surmonter cette situation».

Le communiqué appelle aussi les sections locales de l’alliance à «présenter le 
soutien nécessaire aux familles nécessiteuses pour que leurs enfants puissent 
poursuivre leurs cours à distance», tout en demandant aux «autres» parents de 
comprendre «l'importance de continuer» à fournir des ressources pour 
accompagner les établissements d'enseignement.

L’Alliance de l’enseignement privé insiste sur ses
engagements vis-à-vis des enseignants
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ان ؛  به“سياسي“  توصلت  صحفي  تصريح  في  عمور  السالم  عبد  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  رئيس   قال 
بتأجيل إما  الجائحة  من  المتضررة  لألسر  المساعدة  يد  وستمد  مواطنة  مؤسسات  هي  الخصوصية    المدارس 
 اداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم

.اآلباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا

 بالنسبة إلينا في رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. المهم هو استمرار العملية التربوية إلنهاء المقرر الدراسي
.مع نهاية السنة الدراسية

 لهذا ندعو جميع الشركاء إلى تحمل مسؤوليتهم والتعامل بروح المواطنة، وما تقتضيه هذه الظرفية من
التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها النداء  لألسر   تعاون وتآزر. وهنا نجدد 
واجبها أداء  ومواصلة  بها،  العاملين  جميع  مستحقات  بأداء  التزمت  التي  المدارس،  هذه  سيرورة   عجلة 

.والتزاماتها مع األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

صغيرة، إلى  متوسطة  منها  بالمائة   ٧٠ بالمغرب،  خصوصية  تعليمية  مؤسسة  آالف  ستة  تقريبا   وهناك 
قد مادي  خلل  أو  توقف  أي  أمام  الصمود  عليها  الصعب  ومن  درهم،   ٨٠٠ تتعدى  ال  الشهرية   ورسومها 

.يعرقل سيرها العادي

 وبحكم أن القرار الوزاري يقضي بعدم توقيف الدراسة وأكد على ضرورة االستمرارية البيداغوجية عن بعد،
بعد، عن  للتالميذ  الدروس  وتوفير  لضمان  الممكنة  الوسائل  جميع  سخرت  التعليمية  المؤسسات  جل   فإن 
للتواصل التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد  الواقع  مع  للتفاعل  المؤسسات  هذه   واضطرت 
مرئية تفاعلية،  تواصلية  تطبيقات  عبر  للتواصل  آليات  بتطوير  حاليا  تقوم  لكنها  والفيسبوك،   كواتساب 

.ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

وضمان الخصوصي  التعليم  قطاع  في  المستخدمين  من  أي  تسريح  بعدم  الرابطة  بقرار  التذكير   وأجدد 
 استقرارهم االجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل عمله، أو باقي فئات المستخدمين الذين توقفوا

.مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعامالت النظافة وباقي األعوان

مبادرة من التعليم الخصوصي: إعفاء األسر األكثر تضررا من الواجبات
الشهرية وتسهيالت في األداء لباقي اآلباء
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 نشر رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السالم عمور تصريحا، وجهه للعديد من األسر التي يدرسها
:أبنائها في التعليم الخاص، وجاء على الشكل التالي

بتأجيل إما  الجائحة  من  المتضررة  لألسر  المساعدة  يد  وستمد  مواطنة  مؤسسات  هي  الخصوصية   المدارس 
 أداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو اإلعفاء منها إذا اقتضى األمر ذلك، شريطة تقديم

.اآلباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا

 بالنسبة إلينا في رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. المهم هو استمرار العملية التربوية إلنهاء المقرر الدراسي
.مع نهاية السنة الدراسية

 لهذا ندعو جميع الشركاء إلى تحمل مسؤوليتهم والتعامل بروح المواطنة، وما تقتضيه هذه الظرفية من
التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها النداء  لألسر   تعاون وتآزر. وهنا نجدد 
واجبها أداء  ومواصلة  بها،  العاملين  جميع  مستحقات  بأداء  التزمت  التي  المدارس،  هذه  سيرورة   عجلة 

.والتزاماتها مع األسر وتدريس أبنائهم عن بعد

صغيرة، إلى  متوسطة  منها  بالمائة   ٧٠ بالمغرب،  خصوصية  تعليمية  مؤسسة  آالف  ستة  تقريبا   وهناك 
قد مادي  خلل  أو  توقف  أي  أمام  الصمود  عليها  الصعب  ومن  درهم،   ٨٠٠ تتعدى  ال  الشهرية   ورسومها 

.يعرقل سيرها العادي

 وبحكم أن القرار الوزاري يقضي بعدم توقيف الدراسة وأكد على ضرورة االستمرارية البيداغوجية عن بعد،
بعد، عن  للتالميذ  الدروس  وتوفير  لضمان  الممكنة  الوسائل  جميع  سخرت  التعليمية  المؤسسات  جل   فإن 
للتواصل التقليدية  الطرق  البداية  في  اعتمدت  حيث  الجديد  الواقع  مع  للتفاعل  المؤسسات  هذه   واضطرت 
مرئية تفاعلية،  تواصلية  تطبيقات  عبر  للتواصل  آليات  بتطوير  حاليا  تقوم  لكنها  والفيسبوك،   كواتساب 

.ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه

وضمان الخصوصي  التعليم  قطاع  في  المستخدمين  من  أي  تسريح  بعدم  الرابطة  بقرار  التذكير   وأجدد 
 استقرارهم االجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل عمله، أو باقي فئات المستخدمين الذين توقفوا

.مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعامالت النظافة وباقي األعوان

التعليم الخاص: قرار بإعفاء األسر األكثر تضررا من الواجبات الشهرية
وتسهيالت في األداء لباقي اآلباء
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+212 (0)5 37 72 68 00

+212 (0)6 61 28 80 75

العالقات مع اإلعالم

Relations médias

تنظیم األنشطة

Gestion d’événements Communication de crise

تواصل األزمة

العالقات مع الهیئات
الحکومیة واملنتخبة

Relations gouvernementales
& Collectivités publiques

تواصل املسؤولیة اإلجتماعیة
Communication sociétale

تدبیر حمالت املنصات االجتماعیة
Campagne numériques

Gestion de réputation Gestion des parties prenantes

تدبیر العالقة مع الشرکاء

Formation & Media Training

تدبیر السمعةالتکوین والتدریب اإلعالمي

دیوان مکتب الشؤون العامة والتواصل
تابع لوکالة أوزود

Diwan cabinet de Public Affairs & communications , 
affilié à l Agence OZUD



BOOK-PRESS

ید وستمد  مواطنة  مؤسسات  هي  الخصوصیة   املدارس 

أداء بتأجیل  إما  الجائحة  من  املتضررة  لألسر   املساعدة 

اإلعفاء أو  أقساط  دفعها یلع شکل  أو  الشهریة   الواجبات 

 منها إذا اقتضی األمر ذلك، شریطة تقدیم اآلباء املتضررین

 لطلبات بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي تثبت تأثرهم

مادیا

تصریح لوکالة املغرب العربي لألنباء الرسمیة

 عبد السالم عمور

 رئیس رابطة التعلیم الخاص باملغرب




