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  بنيابة إقليم زاكورة 2012/2013 يالدخول المدرس

  انط�ق قافلة التعبئة ا$جتماعية: 2الب�غ رقم 

  

    

بمقر  ة، المنعقد2012/2013للدخول المدرسي  ةالتحضيري اتا�جتماع لما تمخض عن تنفيذا
أعطيت انط2قة قافلة التعبئة ا)جتماعية يوم ،  الھادي بوناكيعبد النيابة ا)قليمية برئاسة السيد 

اعة مبجماعة بني زولي قيادة بني زولي على الساعة التاسعة صباحا بمقر الج 06/09/2012
  .السيد النائب ا)قليمي فالقروية تحت إشرا



عملت اللجنة ا)قليمية وقد     
لقافلة التعبئة ا)قليمية بإعداد 

تستھدف تعبئة خطة إقليمية 
 عدةتغطي   و ومشاركة  الجميع

ق يتحقا)قليم لبجماعات 
ا�لتقائية بين جميع المتدخلين 
وشركاء المدرسة حول الدخول 

ع وتيرة يالمدرسي و تسر
تسجي2ت الدخول المدرسي و 

إرجاع غير الملتحقين إلى 
  :وھي كالتالي،  مؤسساتھم

  

  :ا�ھداف العامة

 وا�نقطاع التمدرس عدم ظاھرة بخطورة وا�جتماعيين التربويين الفاعلين تحسيس.1
 ھذه من  للحد التعليمية المؤسسات جانب إلى انخراطھم وضمان الدراسة عن

  ؛الظاھرة 

 إلزامية بمبدأ التحسيس .2
 تفعيله ومحاولة التعليم

 إرجاع عملية خ2ل من
 والتلميذات الت2ميذ

 الدراسة؛ عن المنقطعين
الحد من ظاھرة  .3

 الدراسة عن ا�نقطاع
 المترتبة السلبية واXثار

 .عنھا

  ا�ھداف ا�جرائية

تنظيم لقاءات مع  �
مختلف الفاعلين للعمل على إيجاد الحلول الناجعة للحد من ظاھرة ا"نقطاع 

 عن الدراسة؛



 على ا�قل من الت-ميذ غير الملتحقين؛ 50 %إرجاع  �

على ا�قل من ا�طفال المحصيين في التعليم النظامي أوفي  50 %إدماج  �

 مدارس الفرصة الثانية؛

      2013/    2012 ا)قليمية   الخطة  :       رنامج  العمل  ب

ر 
 ت

 نجازا#تاريخ  الكيفية العملية
ول عن تنفيذ ؤالمس

 العملية

1  
  

اجتماع تحضيري حول 
  العملية

  :لقاء بالنيابة بحضور
  النائب ا�قليمي* 
  الفريق ا�قليمي للمشروع* 
  اللجنة ا�قليمية* 
  الشركاء* 

02/09/2012 

  إلى
02/09/2012  

  الجنة ا�قليمية*
  أعضاء الفريق*

  
  
2 

  
  

إعطاء ا"نط-قة 
لعملية القافلة بمختلف 

 الدوائر الترابية

إعطاء ا"نط-قة لعملية القافلة على مستوى *
الدوائر ا�دارية  وذلك ا�قليم وعلى مستوى 

بعقد لقاء صباحي بالدائرة برئاسة عامل ا�قليم 
لعرض الخطة الجھوية ...والسلطات والنائب

لعملية القافلة بحضور السادة مديري 
المؤسسات التعليمية وجمعيات ا@باء والسلطات 

  المحلية والفعاليات المحلية؛
  ...تحديد أدوار مختلف الفاعلين* 

06/09/2012 

  لنيابةا*
اللجنة ا�قليمية *

 للقافلة

  
  
3 

تنفيذ عملية القافلة على 
 الصعيد الميداني

التدخل المحيطة بالمؤسسة تحديد مناطق * 
 ؛التعليمية

توزيع مناطق التدخل على فرق تربوية مكونة *
على صعيد المؤسسة ل-تصال المباشر بالت-ميذ 
غير الملتحقين وأسرھم �رجاعھم إلى 

  ؛المؤسسة
 السلطات المحلية؛والتنسيق مع إخبار *

  توزيع اللوازم المدرسية فتح المطاعم*
 .....فتح الداخليات 

06/09/2012 

 

 إلى

 

15/09/2012 

فريق المؤسسة 
المكون من المدير، 
ا�داريين، ا�ساتذة، 
 .أعضاء خ-يا اليقظة

  
  
  
4 

  تتبع عملية القافلة*
 إعداد تقارير *

 توثيق العمليات*

 المطبوعاتتعبئة *

 ....تقديم الدعم الفوري*

 المستوى المحلي
15/09/2012 

18/09/2012 

فريق المؤسسة 
المكون من المدير، 
ا�داريين، ا�ساتذة، 
 .أعضاء خ-يا اليقظة

 المستوى ا�قليمي
18/09/2012 

26/10/2012 

اللجنة ا�قليمية *
  للقافلة

الفريق ا�قليمي ل *
E1P5 

  
  
  
5 

  المجمل تجميع الحصيلة *
:  تقويم ا�نجازات *

الت-ميذ الذين تم إرجاعھم 
من حيث العدد والجنس 

  ...والوسط والمستوى د
نقط القوة المسجلة في 

 فريق المؤسسة 20/10/2012 المستوى المحلي

 26/10/2012 المستوى ا�قليمي

اللجنة ا�قليمية *
  للقافلة

الفريق ا�قليمي ل *
E1P5 



  القافلة
 ونقط ضعفھا

  

  منھجية التدخل -

 :أعضاء اللجنة ا�قليمية   -1

  المھمة  الصفة  ا"سم الكامل

  ا�شراف العام  النائب ا�قليمي  عبد الھادي بوناكي

  موح عقا
رئيس مصلحة محاربة ا�مية 
  وا"رتقاء بالتربية غير النظامية

  عضو اللجنة ا�قليمية

ا�قليمية عضو اللجنة رئيس مصلحة الشؤون التربوية  محمد بومنديل  

 عضو اللجنة ا�قليمية E1P5منسق المشروع  عبد الصمد سھيل

 عضو اللجنة ا�قليمية  مكتب ا"تصالرئيس   حموميمحمد 

 عضو اللجنة ا�قليمية E4P2منسق المشروع  لحسن زاھير

مو"ي اسماعيل 
  العلوي

 عضو اللجنة ا�قليمية E1P4عضو فريق المشروع

 عضو اللجنة ا�قليمية 5E1P المشروع عضو فريق  مصطفى ايت لحساين

     

  

  الجماعات المستھدفة – 2 



  موعد اللقاء  تاريخ اللقاء التواصلي  مكان اللقاء  مناطق التدخل  ر ت

  التاسعة صباحا  06/09/2012  مقر الجماعة  بني زولي  01

  التاسعة صباحا  07/09/2012 مقر الجماعة  لكتاوة  02

  التاسعة صباحا  08/09/2012 مقر الجماعة  بوزروال  03

  التاسعة صباحا  12/09/2012 مقر الجماعة  تفتشنا  06

  التاسعة صباحا  11/09/2012 مقر الجماعة  تمكروت  05

مقر جماعة   تغبالت -ايت بوداود  04
 تغبالت

 الحادية عشر  10/09/2012
  صباحا

 مقر الجماعة  اف-ندرا  07
13 /09/2012 

  التاسعة صباحا

الجماعة مقر  البليدة  08   التاسعة صباحا 14/09/2012 

  التاسعة صباحا 15/09/2012  مقر البلدية  بلدية زاكورة  09

  

خ-ل عقد اللقاءات  برمجت خرجات تحسيسية لIسواق وبعض الدواوير التابعة لھذه  •

 الجماعات

  تم انتقاء الجماعات انط-قا من مؤشرات الھدر •

  الشركاء – 3
  

 .جن المحلية عن كل جماعةلال -

 .خ2يا اليقظة -

 .جمعيات اXباء -

 .جمعيات المجتمع المدني -



 .رؤساء الجماعات المحلية -

 مندوبية التعاون الوطني -

  يستيكجاللو   -4 -

لنشجع التمدرس  -جميعا ضد الھدر المدرسي: اقمصة تحمل شعار  •

 .� للھدر المدرسي  –

 .مكبرات الصوت •

 .�فتات تحمل نفس الشعارات •

 .الشعارواقيات الشمس تحمل نفس  •

 .ملصلقات في الموضوع •

 مطويات •

  سيارات المصلحة •

  

  

 

 

 

 

 

 

 


