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املخيمات الرتبوية لألطفال :
 100سنة من العطاء املتواصل
إذا كان تنظيم أول مخيم يف العالم يعود إلى سنة

كانت املخيمات باملغرب آنذاك شبيهة بمثيلتها

 1876تحت إشراف السيد ويليام بيون بسويسرا ،وأول

الفرنسية ،حيث كانت تستهدف الذكور املتراوحة

مخيم جماعي علماني بفرنسا بمفهومه الحالي من

أعمارهم ما بين  4و  12سنة واإلناث املتراوحة أعمارهن

طرف إدمون كوتينا سنة  ،1883فإن أول مخيم باملغرب

ما بين  4و  13سنة ،يتم نقلهم عبر القطار أو السيارات

رأى النور صيف سنة  ،1918ونظمه اتحاد نساء فرنسا تحت

من مناطق سكناهم إلى املخيم ،الذي كان يقام

إشراف السيدة حرم املقيم العام املارشال ليوطي.

باملؤسسات التعليمية خالل العطل املدرسية بعد

بعد ست سنوات من تواجد فرنسا باملغرب ،ويف
ظل الوضعية الصعبة للطفولة باملغرب آنذاك ،كان
الشغل الشاغل لدى الجميع هو االهتمام بصحة الطفل
عبر أنشطة الهواء الطلق .لذلك ،قامت مجموعة من

تنظيفها وتهويتها وطالء الجدران ،وقد تمت إقامة
املخيمات يف مساكن خشبية تستعار من الجيش
األسرة فتوفرها مصالح الصحة
أو املصالح العمومية .أما ِ

والجيش.

املنظمات الفرنسية بإرساء فروع لها باملغرب ،من بينها

كانت املخيمات األولى التي نظمت سنتي  1918و1919

«  »L’Œuvre des jeudis en plein airالتي نظمت خرجات

تحتوي ىلع قاعة لألكل ،بها طاوالت كبيرة تتسع

صحية وتعليمية أيام العطل لفائدة أطفال العمال ،الذين
ِ

لعشر إلى عشرين طفال ،الصحون مشتركة ،والكؤوس

كانوا يقطنون األكواخ .وكذا العصبة املغربية للوقاية

الحديدية واألغطية مرقمة بغرض االستعمال الفردي ،كما

املدرسية ،التي تأسست سنة  1921مستفيدة من دعم

كانت هناك صناديق خشبية لوضع األغراض الشخصية

العصبة الفرنسية للوقاية املدرسية.

لكل طفل.
لدى وصول األطفال ،كان الساهرون ىلع املخيم
يسلمونهم فوطة ومجموعة مالبس ،منها ما يستعمل
خالل النهار وأخرى للنوم .كان تأطير األطفال مسؤولية
املعلمات واملعلمين .أما فيما يخص الخدمات األخرى
والتغذية ،فيسهر ىلع إعدادها وتقديمها النساء
العامالت يف املدارس والثانويات خالل املوسم
الدراسي.
كانت النتائج جد مرضية ،واستمرت التجربة خالل السنوات
املوالية ،حيث تضاعف العدد ليصل إلى  217طفل سنة
 .1921إلنجاح مراحل التخييم ماديا ومعنويا ،تم تشكيل
لجان مكونة من رجال األعمال واإلدارة ذات عالقات
جيدة مع رجال التعليم الساهرين ىلع املخيم .وكانت
األنشطة الصباحية تتنوع بين دروس السباحة واأللعاب
الرياضية الشاطئية ،كما يتم نصب خيمتين كبيرتين ىلع
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الشاطئ ،إحداهما للذكور واألخرى لإلناث ،يتم فيهما

التحتية لفضاءات التخييم حتى تستجيب أكثر لحاجيات

تغيير املالبس أو االستراحة بعد السباحة .خالل الفترة

وحقوق طفولتنا وشبابنا ،حيث أن األوراش مفتوحة

املسائية ،يتم تشجيع األطفال ىلع القراءة الحرة من

بشكل تصاعدي بجل مراكز التخييم الذي يبلغ عددها 54

أجل التحصيل ،ومن باب تنويع األنشطة تتم برمجة أفالم

موزعة بين الشاطئ والجبل.

سينمائية ،حصص األناشيد وتقديم املسرحيات خالل
الحصص الترفيهية .كما تتم دعوة األطفال خالل حفالت
ومراسيم استقبال رؤساء الدول واملسئولين.

إن االهتمام بقطاع الطفولة يشكل خيارا ثابتا واستراتيجيا
لتأثيره ىلع الخطط والبرامج االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والرتباطه الوثيق بمستقبل البلد حضاريا

ىلع مستوى املراقبة الصحية ،يسهر طبيب املخيم ىلع

وثقافيا.

ملء استمارة خاصة بكل طفل تشتمل ىلع معلومات حول

ومجاالته ،تعززت هذه املنظومة بشراكات واتفاقيات

حالته الفيزيولوجية عند بداية ونهاية املخيم .ويتم إرسال

متعددة عقدتها وزارة الشباب والرياضة مع الفاعلين يف

االستمارة لألسرة قصد االطالع والتتبع الشيء الذي ساهم

مجال التخييم سعيا منها إلى إرساء ضوابط تنظيمية

يف إعطاء صورة جيدة لنشاط التخييم يف بداياته.

و تدبيرية ناجعة.

تؤكد جل التقارير أن البدايات األولى للمخيم مكنت

تنتشر مراكز املخيمات القارة ىلع الشريط الساحلي،

األطفال من تطوير ملكاتهم وتشبثهم بأصولهم

وىلع امتداد سلسلة جبال األطلس املتوسط والكبير

الثقافية كما ساعدتهم األنشطة ىلع تحمل البعد

وجبال الريف ،أما املخيمات الحضرية فتنظم تحت إشراف

عن األسرة ،وخلق التعاون والتفاهم بين األطفال بشكل

الوزارة بتنسيق مع جماعات محلية وجمعيات املخيمات

تلقائي ،ومكنتهم األلعاب الجماعية (الجري ،القفز ،رمي

الحضرية وتوجت الجهود املبذولة من طرف الوزارة بفتح

الجلة ،تعلم السباحة) من التعايش والثقة يف النفس

مخيمات الجيل الجديد التي تتميز بهندستها وانسجامها

والتهذيب عبر محاكاة األقران.

مع البيئة واملحيط التي تتواجد فيه.

ولعل االهتمام بمجال التخييم شكل ىلع مدار األزمنة

اليوم ،وقد أكمل تواجد املخيمات باملغرب قرنا من

إحدى املجاالت الرئيسية التي ال زالت تشغل وزارة الشباب

الزمن ،مما يتوجب ىلع كل املهتمين واملتتبعين

والرياضة لتحسين مردوديته وتجويد خدماته ،سواء ما

لقطاع التخييم باملغرب االحتفال بالذكرى املئوية لهذه

تعلق بتوسيع رقعة املستفيدين وتنويع املضامين أو ما

املؤسسة التربوية ،واستشراف رؤية مستقبلية ،تجعل

هم تمثين العالقة التشاركية مع الفعاليات الجمعوية.

من مراكز التخييم حقال تربويا ،مكمال لدور املؤسسات

واليوم ،وإيمانا أكثر بما يستوجبه هذا البرنامج من اهتمام

التعليمية يلعب أدوارا طالئعية ىلع مستوى التعايش
االجتماعي واحترام وتقدير اآلخر.

ومواكبة ،فان االنكباب منصب أكثر ىلع تطوير البنية

فمع

ارتفاع

منسوب  االهتمام

بالتخييم
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التداريب التكوينية دعامة أساسية
لتجويد نشاط التخييم

تحت شعار :

« التكوين السوسيو تربوي رؤية تشاركية لتجويد نشاط التخييم

»

احتضنت مختلف جهات وأقاليم اململكة خالل الفترة ما بين

التخييمية لصيف  ،2018باعتبارها مرحلة مؤهلة للحصول

 08و  15أبريل  ،2018التداريب التكوينية الربيعية لفائدة أطر

ىلع دبلوم مدرب ،تعهد إليه مهام تأطير وتنشيط

املخيمات ،بمشاركة  4256مستفيدة ومستفيد يمثلون

ناشئة مغربية تواقة إلى قضاء عطلة صيفية تربوية

مختلف الجمعيات و املنظمات التربوية الوطنية.

وترفيهية ،عن طريق اكتساب مجموعة من املهارات

وتعتبر هذه التداريب التكوينية محطة هامة يف سلسلة
التكاوين التي تستفيد منها األطر الساهرة ىلع العملية

4

من خالل محتويات نظرية وتطبيقية ،كاآلتي:

نشرة إخبارية لوزارة الشباب والرياضة  -تصدر كل شهرين

املحتويات النظرية
التنشئة االجتماعية  :االهتمام بالنظم االجتماعية التي من شأنها أن تحول الطفل إلى فرد اجتماعي قادر ىلع
التفاعل واالندماج بسهولة مع أفراد املجتمع.
البرمجة باملخيمات التربوية  :الطريقة أو الكيفية التي يتم بها إنجاز مشروع ما عبر مراحل أو أوقات معينة
و بأدوات محددة وبكيفية منتظمة.
التربية البيئية  :هي منهج إلكساب القيم وتوضيح املفاهيم التي تهدف إلى تنمية املهارات الالزمة لفهم وتقدير
العالقات التي تربط بين اإلنسان وثقافته وبيئته الطبيعية.
التربية الصحية  :مجموعة من القواعد واملعارف الواجب تلقينها لألطفال.
تقنيات التنشيط التربوي  :غايته التنشيط وتنمية التواصل و بناء الحياة االجتماعية باالعتماد ىلع وسائل علمية
ومناهج متالئمة ومتجددة تحقق االندماج و تحفز ىلع املشاركة.
أدوار اللعب يف تربية األطفال  :يعتبر اللعب تعبيرا حرا وتلقائيا يف العملية التربوية من شأنه مساعدة الطفل
ىلع التكيف واالندماج.
بيداغوجية تسيير األنشطة التربوية  :مختلف الخطوات واملراحل الواجب ىلع املنشط اتباعها ،حسب طبيعة
كل نشاط تربوي ىلع حدة.
مشاركة األطفال  :هي عملية مستمرة لتعبير األطفال واشراكهم الفاعل يف صنع القرار ىلع مختلف املستويات
يف األمور التي تهمهم.
االكتشاف  :يساهم يف تنمية روح املالحظة والتحليل واالستنتاج عند الطفل ويكسبه معلومات جديدة.

املحتويات التطبيقية
األنشطة
الحقوقية
والثقافية
والفنية
واملسابقات

األنشطة
البيئية

األنشطة
الكبرى

أنشطة الهواء
الطلق

وسائل التعبير
والتواصل

املعامل
التربوية
واملهارات
اليدوية

األناشيد
التربوية
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حصيص الهيئات املستفيدة من التداريب التكوينية الربيعية
الجمعيات متعددة الفروع
والجهوية639 :

العمل املباشر واملؤسسات
االجتماعية427 :

الجمعيات الوطنية:
 2340مستفيد

الجمعيات املحلية:
 850مستفيد

املجموع 4256 :

عدد املراكز التي تمت تعبئتها الحتضان التداريب التكوينية
عدد املراكز
املفتوحة :
 50مركز

 13فضاء خاص
 23مركز للتخييم
 14مركز لالستقبال

عدد املستفيدين من التداريب التكوينية الربيعية
حسب النوع والفئة
املتدربون  2730 - :ذكور
  1443إناثاملجموع العام  4173 :مستفيد
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التأطير التربوي  335 - :ذكور
  100إناثاملجموع العام  435 :مؤطر تربوي

التأطير اإلداري  163 - :ذكور
  21إناثاملجموع العام  184:مؤطر إداري
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توزيع املتدربني حسب جهات اململكة
الجهات

عدد املتدربين

النسبة املئوية

جهة طنجة تطوان الحسيمة

160

4%

جهة الشرق

167

4%

جهة الرباط سال القنيطرة

781

18%

جهة الدار البيضاء سطات

720

17%

جهة فاس مكناس

538

13%

جهة مراكش آسفي

494

12%

جهة سوس ماسة

390

9%

جهة درعة تافياللت

425

10%

جهة الداخلة وادي الذهب

45

1%

جهة بني مالل خنيفرة

255

6%

جهة كلميم واد نون

140

3%

جهة العيون الساقية الحمراء

141

3%

ومواكبة منها لهذه األنشطة ،عملت مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية ىلع تغطية التداريب املنظمة
بمراكز عين السبع وطماريس بالدار البيضاء ،رأس الرمل بالعرائش وأصيلة .وقد كانت هذه الزيارات مناسبة للوقوف
ىلع املجهودات املبذولة يف هذا الصدد من طرف الوزارة ومديرياتها الجهوية واإلقليمية وكذا الجامعة الوطنية
للتخييم ،حيث نوه العديد من رؤساء الجمعيات املستفيدة بما تم توفيره من وسائل وتجهيزات تقنية وبيداغوجية
(حواسيب ،أجهزة العرض  ،وحدات صوتية )...ساهمت يف تنظيم تداريب ناجعة وفعالة.
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التوقيع على الربنامج التنفيذي الثاني
يف مجال الشباب بني املغرب وقطر

برئاسة كل من السيد سعد الدين العثماني ،رئيس

من األنشطة والبرامج لفائدة شباب البلدين ،تتمحور

الحكومة املغربي والشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل

حول :

ثاني ،رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري ،احتضنت
مدينة الرباط يوم اإلثنين  12مارس  ،2018أشغال الدورة
السابعة للجنة العليا املشتركة املغربية القطرية.
وبهذه املناسبة ،وقع السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزير

 تبادل وفود الشباب ؛
املشاركة يف التظاهرات و اللقاءات الشبابية

املنظمة بكال البلدين؛
 تنظيم أسابيع ثقافية للشباب.

الشباب والرياضة والسيد سلطان بن سعد املريخي ،وزير

ولإلشارة ،فقد سبق التوقيع ىلع برنامج مماثل يف

الدولة القطري للشؤون الخارجية ىلع البرنامج التنفيذي

مجال الرياضة خالل الدورة السابقة لهذه اللجنة ،تفعيال

الثاني يف مجال الشباب لسنتي .2018-2019

التفاق التعاون يف مجال الشباب والرياضة املوقع بين

وبموجب هذا البرنامج التنفيذي ،سيتم تنظيم مجموعة

حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر الشقيقة
بالدوحة بتاريخ  30شتنبر .1997
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تنظيم ورشة عمل إلعداد ميثاق قيم
مديرية املوارد البشرية
يف إطار إستراتيجية املوارد البشرية يف مجال إدارة

2.2ضبط مفهومي امليثاق والقيم ،حيث يتم الخلط

سلوكيات وأخالقيات العاملين بها والرامية إلى تقوية

أحيانا بين القيم واملبادئ واألخالق وبين امليثاق

شعور االنتماء وتكريس روح الفريق ،نظمت مديرية

والعقد والعهد.

املوارد البشرية ورشة عمل إلعداد ميثاق قيم خاص بها
يوم الجمعة  06أبريل .2018

3 .3اإلشارة للخطب امللكية السامية ،التي أشار فيها
جاللته إلى مجموعة من النواقص واإلختالالت

تم خالل هذه الورشة تدارس السبل الكفيلة بتكريس

باإلدارات العمومية والتي يمكن اجتيازها بالتحلي

التماسك الداخلي وتحسين مناخ العمل وبالتالي

بقيم وأخالق من شأنها ضبط املمارسات وأخالقيات

املردودية الكافية لتحقيق البرامج واألهداف املسطرة.

العاملين بها.

يتعلق األمر بـ :

4.4تنفيذ مجموعة من التقنيات :ديناميكية الجماعة،

1 .1تشخيص مشروع إعداد ميثاق القيم عبر منهجية

العصف الذهني ،املناظرة ،التصويت ومصفوفة

التساؤالت التي تم من خاللها تحديد األهداف ،تحديد

التسلسل الهرمي للقيم التي مكنت فريق العمل من

الفئة املعنية باملشروع وكيفية تصميمه وبلورته.

الخروج بخمسة قيم متفق عليها باإلجماع.

واختتمت الورشة بلوحة فنية ،جسدت من خاللها الهوية البصرية للوزارة مع القيم التي تم اختيارها.
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مدينة خريبكة تحتضن النسخة الثانية
لسباقها النسوي على الطريق

تخليدا لليوم العاملي للمرأة  ،احتضنت مدينة خريبكة

وهدفت هذه التظاهرة الرياضية إلى تعزيز ممارسة

يوم األحد  8أبريل  ،2018السباق النسوي الثاني ىلع

الرياضة النسوية ىلع صعيد جهة بني مالل  -خنيفرة،

الطريق املنظم تحت شعار « :الرياضة النسوية
رافعة للتنمية مغاربيا وإفريقيا» ،بمشاركة 300
عداءة من مختلف أقاليم وجهات اململكة .

واكتشاف املواهب الصاعدة يف مجال ألعاب القوى
بغية إدماجها مستقبال يف األندية والفرق الرياضية
الوطنية.

وقد جاءت النتائج النهائية للسباق ىلع الشكل التالي:

الرتبة األولى

الرتبة الثانية

الرتبة الثالثة

املحترفات الكبيرات

عزيزة العلوي السلسولي

هناء األطراشي

حسناء الشراكي

الفتيات الهواة الغير مرخصات

تويبة الشادلي

رجاء الناوي

هبة العمراني

كما مثل هذا السباق النسوي مناسبة سانحة لالعتراف بالخدمات التي تقدمها املرأة املغربية ىلع املستويين
املحلي والوطني ،حيث تم تكريم ثلة من الشخصيات النسائية الالتي بصمن بعطاءاتهن مختلف امليادين خاصة
الجمعوية منها والفنية.
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تعزيز البنية التحتية الرياضية ملركز تهالة
بملعب رياضي جديد للقرب
الطالبي

مندمجة بين الوزارة والجماعات

العلمي ،وزير الشباب والرياضة ىلع

املحلية من أجل تقريب الخدمات

تدشين ملعب للقرب بمركز تهالة

للشباب واملواطنين عموما ،حيث

بإقليم تيزنيت ،رفقة كل من السيد

أبرز أن هذه املنشأة من شأنها أن

أحمد حاجي ،والي جهة سوس -

تشكل فضاء رياضيا يستقطب شباب

ماسة والسيد سمير اليزيدي ،عامل

تهالة واملراكز املحيطة بها.

أشرف

السيد

راشيد

إقليم تيزنيت وبحضور السيد عزيز

عامل إدماج اجتماعي.
وللتذكير ،فإن الوزارة تعمل حاليا
ىلع وضع الئحة ملختلف الجماعات
الترابية التي الزلت تشكو من ضعف
أو انعدام البنيات التحتية الرياضية،
لتشرع بمعية شركائها يف فتح

يذكر أن امللعب الذي بلغت كلفة

أوراش جديدة ،وفق خطة عمل

إنشائه  600ألف درهم ،موجه

محددة قوامها إحداث  800ملعبا

لشباب املنطقة من أجل سد

جديدا للقرب عبر التراب الوطني

وأكد السيد الطالبي العلمي يف

الخصاص املتعلق بالبنيات التحتية

خاصة باملناطق الشبه الحضرية

تصريح ىلع هامش التدشين ،أن

الرياضية يف أفق توسيع قاعدة

وبالعالم القروي.

هذا امللعب يأتي يف إطار سياسة

املمارسة الرياضة والدفع بها لتكون

أخنوش ،وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات.
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برنامج تحسيسي للصغار للتصدي
لظاهرة التحرش الجنسي
تحت شعار :

«ماتحرش بيا  ....وخلي طفولتي في أمان»
تنظم املديرية الجهوية لوزارة الشباب
والرياضة بجهة سوس  -ماسة طيلة شهري
مارس وأبريل  ، 2018برنامجا تحسيسيا للصغار
للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي.
ويف هذا اإلطار ،سيتم تنظيم أنشطة
توعوية متنوعة لفائدة األطفال املتراوحة
أعمارهم ما بين  3و  12سنة ،وذلك بغية
تعريفهم بالطرق الكفيلة بحماية أنفسهم
من اإليذاء أو التحرش الجنسي ،من خالل
تسليط الضوء ىلع مجموعة من الوسائل
التربوية والتقنية.
ولإلشارة ،فسيجوب هذا البرنامج التحسيسي
مختلف

املؤسسات

التابعة

للمديرية

الجهوية ،خاصة رياض األطفال ،دور الشباب
ومراكز حماية الطفولة.
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زيارة وفد دبلوماسي كندي ملركز حماية الطفولة
فتيات بمراكش
يف إطار التعاون مع منظمة اليونسيف وتنفيذا لبرنامج

يذكر أن هذه الزيارة عرفت حضور كل من ممثلة منظمة

«فرصة» املتعلق بالتكوين املهني بمراكز حماية

اليونسيف باملغرب و ممثلين عن مؤسسة محمد

الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة و تفعيال

السادس إلعادة إدماج السجناء ،وكذا ممثلين عن منظمة

التفاقية الشراكة والتعاون بين املغرب وكندا ،قامت

البحث عن أرضية مشتركة .

السيدة جودي ويلسون ريبولد ،وزيرة العدل الكندية
ومعالي سفيرة كندا بالرباط ،السيدة تانالي دوبي بمعية
ثلة من الخبراء ،يوم  4أبريل  ،2018بزيارة ملركز حماية
الطفولة فتيات بمراكش.
وقد حرصت السيدة الوزيرة والوفد املرافق لها ىلع زيارة
كل مرافق املؤسسة بما يف ذلك ورشات التكوين املهني
(الحالقة ،خدمة الطوابق ،الفصالة والخياطة ،املطعمة)،
املراقد وقاعات محو األمية ،باإلضافة إلى الوقوف ىلع
الطرق البيداغوجية والتقنية املعتمدة يف التكوين
والتأهيل املهني  ...وتلقت الشروحات الكافية فيما
يتعلق بالخدمات التي يقدمها املركز للفتيات .

دار الشباب ألنيف تحتفي باليوم العاملي للصحة
تحت إشراف املديرية اإلقليمية لوزارة الشباب

كما تخللت هذه الصبيحة أنشطة ترفيهية و أناشيد

والرياضة بتنغير ،احتضنت دار الشباب ألنيف يوم األحد

تربوية وكذا عروض موسيقية.

 8أبريل  2018صبيحة تربوية وترفيهية لفائدة
أطفال املنطقة ،وذلك تخليدا لليوم العاملي
للصحة.
وبهذه املناسبة ،تم عرض مسرحيتين قصيرتين
تناولتا أهمية الحفاظ ىلع الصحة ،وذلك تحت عنوان

« من أجل صحة سليمة» و « األسنان :
املحافظة عليها والعناية بها».

كما تم تقديم عرض حول مرض الليشمانيا
لتسليط الضوء حول أسباب هذا الداء الطفيلي
وسبل الوقاية منه.
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