
 

 
 
 

 
 

 
 

 بالغ صحفي

 البنك الأوروبيي لالستثمار واالتحاد الأوروبيي يدعمان جهود المغرب
 مدرسة جماعاتية ابلمناطق القروية. 150ويساهمان في تمويل برانمج بناء 

 

  أأزيد من مليار درهم( للمساهمة في  ورويمليون  102,5قرض ممنوح من طرف البنك الأوروبيي لالستثمار بقيمة(
 ؛جهوية للتربية والتكوين ابلمملكةمدرسة جماعاتية ابلعديد من الأكاديميات ال  150تمويل بناء وتجهيز 

  لى مليون  245مليون يورو ) 23,30يس تفيد هذا البرانمج من تمويل من طرف المفوضية الأوروبية بميزانية تصل ا 
تنفيذ  مليون يورو لمواكبة 3.9مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها  41درهم(، والتي تشمل منحة استثمارية قدرها 

 ؛المشروع
 طار تنزيل مقتضيات ا صالح ق لة من طرف دعم الجهود المبذو والبرانمج الحكومي و  طاع التربيةيندرج هذا الدعم في ا 

 المملكة من أأجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن اال نصاف وتكافؤ الفرص.
 

، (UE)وبنك االتحاد الأوروبيي  (BEI) البنك الأوروبيي لالستثمار وقع-2022فبراير  15لوكسمبورغ والرابط، 
والبنيات مدرسة جماعاتية  150بناء ل مع المملكة المغربية من أأجل تمويل برانمج استثماري  ي شراكةاتفاقيتاالتحاد الأوروبيي، و 

 .لأكاديميات الجهوية للتربية والتكويناب ابلوسط القروي التحتية المرافقة لها

 23,30قابله منحة بقيمة تمليون يورو    102,5 قرض البنك الأوروبيي لالستثمارويقدر المبلغ المالي ل 
 41ها تشمل منحة استثمارية قدر  والتيابلجوار، مليون يورو من االتحاد الأوروبيي بموجب منصة االستثمار 

ية مساهمة من الميزان  ، فضال عنالمشروعهذا مليون يورو لمواكبة تنفيذ  9,3مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 
 رانمج.مليون يورو الس تكمال خطة تمويل الب 411العامة للدولة بحوالي 

صالح قمع  ،هذه المساهمات المالية للبنك الأوروبيي لالستثمار واالتحاد الأوروبييتتماشى و  طاع التربية ا 
لى التعليم 5191-5142ابلمملكة المغربية للفترة  جميع ب ، والذي حدد من بين أأهدافه تعزيز اال نصاف في الولوج ا 

دماج الفتيات وتكافؤ  لمشاريع  وهي مكملة .الفرص لتحقيق نهضة تعليمية حقيقيةالتراب الوطني، مع التركيز على ا 
القطاع التي يدعمها االتحاد الأوروبيي ابلمغرب، وال س يما البرانمج المندمج لدعم التربية والتكوين ابلمغرب 

(PIAFE). 

المدرس ية زات تجهيستثمار في البنية التحتية وال االو  ،للتمدرس ابلوسط القروي وهو برانمج مخصص 
لى وضع الحديثة، مع  جراءات تهدف ا  ، كما سيتم بتكرة.م  بيداغوجية معداتة في المدارس وتوفير يالطاق  الفاعليةا 

طاره، تحسين جودة  وذلك بهدف ،تنفيذ تدخالت نوعية س تهم تكوين الأساتذة ومديري المدارس الجماعاتية في ا 
  فيذ هذا البرانمج.تن  مدة طيلة المساعدة التقنية للوزارة، فضال عن ت وتدبير هذه المؤسسات التعليميةالتعلما

رساؤها ابلمغرب،  وهو مرتكز لى يهدفو على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم ا  عدالة المجالية تعزيز ال ا 
ال س تقباوتحسين ظروف الرفع من نسب التمدرس ابلمغرب  ، عبرالرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلماتو 



تلبية انتظارات ساكنة المناطق القروية )التالميذ والأساتذة والآابء( بما يتماشى مع احتياجات المناطق ، وابلتالي التالميذ
لى التعليم ، وذلك من خالل ارتكازه اقتصادية المحلية-والظروف السوس يو ق القروية لمناطابعلى المساواة في الولوج ا 

ي تطور وانفتاح ف والمساهمة  والمساواة بين الجنسين والتقليص من التفاواتت الترابيةللمساهمة في اال دماج االجتماعي 
 اقتصادي.-اندماجهم السوس يوو الش باب المغربيي 

الس يد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرايضة أأن هذا البرانمج  وفي كلمة ابلمناس بة، أأكد 
لى التعليم لتحقيقالمملكة  جهوددعم بشكل كبير في  سيساهم حسين شروط ابلمناطق القروية وت  اال نصاف في الولوج ا 

 هاهميت أأ التي أأثبتت  الجماعاتية المدارسنموذج  ، مس تحضرا في هذا الس ياقرس من أأجل مدرسة ذات جودة للجميعالتمد
التقليص من و في هذه المناطق بشكل كبير تحسين معدالت النجاح  ومكنت منالمغرب  جهاتفي العديد من  اوفعاليته

 .االنقطاع عن الدراسة

 الجماعاتيةمدارس لامن خالل تعزيز ش بكة  ابلوسط القرويفي برانمجها بتحسين التعليم  تلتزم الحكومة أأن"ضاف وأأ  
لمدرسي ايرتكز على ترش يد بنيات االس تقبال، وتيسير الولوج، الس يما لفائدة الفتيات القروايت، والدعم  جديدوفق نموذج 

 حكامة مبنية على انخراط كبير للشركاء".و 

دماج الش باب المغربيي المنحدر من المناطق  وأأبرز أأن هذا البرانمج الطموح  يتماشى مع استراتيجية المغرب في تعزيز ا 
 الأجيال الشابة من االندماج بشكل أأفضل في المجتمع. كما س يمكنالقروية في التمدرس، وخصوصا الفتيات، 

مديرة العمليات ابلبنك الأوروبيي لالستثمار في دول ، (Flavia Palanza) فالفيا بالنزاالس يدة  صرحت امن جهته
لأوروبيي لالستثمار البنك ابتقديم عن فخرها  ، معربةأأولوية كبرى ابلمغرب يشكلقطاع التعليم  أأنالجوار لالتحاد الأوروبيي. 

كوين الأجيال بفضل هذا البرانمج الجديد سنساهم في ت مضيفة أأنه ابلمغرب،التعليم وتحسين جودة لتحسين الولوج  خبرته
 القادمة.

سفيرة االتحاد ، (Patricia Pilar Llombart Cussac)ابتريس يا بيالر ليومبار كوساك الس يدة من جانبها أأكدت   
طار  هذا التمويل أأن الأوروبيي ابلمغرب، طار الشراكة بين االتحاد الأوروبيي والمغرب وفي ا  يض الخارجي في التفو يندرج في ا 

لتنمية أأهداف امن  الهدف الرابعيساهم في تحقيق وس للبنك الأوروبيي لالستثمار،  2020-2014 (ELM)مجال اال قراض 
ائدة جميع لفالتعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم للأمم المتحدة لضمان  (ODD)المس تدامة 
  .المس تفيدين

 
 ول الأعضاء في االتحاد الأوروبيي،البنك الأوروبيي لالستثمار، الذي يمثل مساهموه الدهذا، وتجدر اال شارة أأن 

تحقيق الأهداف  التي تساهم في النوعيةيوفر التمويل لالستثمارات و  في االتحاد الأوروبيي. لأمدامؤسسة التمويل طويلة هو 
 تطوير وتنفيذ المشاريع الرئيس ية بتمويل  ، حيث قامعاًما 11متميًزا للمغرب لمدة  يعد شريكا، كما الرئيس ية لالتحاد الأوروبيي

 ،صحة والنقلف الصحي والتعليم والوالمياه والصر  والفالحة المقاوالتمثل دعم  ،لالقتصاد المغربيي الأساس يةفي القطاعات 
 .www.bei.org/press اال لكتروني:الموقع المتجددة، الطاقات  وكذا
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