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السياق العام: املحور األول 

2030-2015االستراتيجية إلصالح املنظومة التربوية الرؤية -أ

2021-2016الحكومي البرنامج -ب

(2018يوليوز 29)امللكي السامي بمناسبة عيد العرش الخطاب -ج

للوزارةالتنفيذي املخطط -د



من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: الفصل األول•

لمجالي يعد تعميم التعليم بفرص متكافئة رهانا سياسيا ومجتمعيا حاسما لتحقيق اإلنصاف على المستوى ا–

.واالجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها، وإقامة مجتمع إدماجي وتضامني

ي التعليم مقابل ذلك، تعترض اإلنصاف في الولوج والتعميم والجودة العديد من الصعوبات، بدرجات متفاوتة، ف–

ليم اإللزامي، الذي األولي، الذي تؤثر محدودية تغطيته بشكل سلبي على اإلنصاف وتكافؤ الفرص، ثم في سلكي التع

.تستنزفه ظواهر االنقطاع والمغادرة المبكرة والهدر والتكرار

تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين: الرافعة األولى

o ضعها المدى القريب، السهر على تعزيز وتوسيع نظام اإلعانات المالية لألسر المعوزة لكي ال يكون وفي

مانا االقتصادي عائقا أمام تمدرس أبنائها، في أفق تعميمه إلى نهاية التعليم اإلعدادي كلما أمكن ذلك، ض

.لمواصلة التمدرس إلى نهاية التعليم اإللزامي

 والمناطق ذات تخويل تمييز إيجابي لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية: الثالثةالرافعة
الخصاص

o ق األمثل أجل تعميم تعليم إلزامي منصف وذي جودة دون تمييز مجالي، يتم توجيه أقصى الجهود للتحقيمن

إلى . يلهذا الهدف بالوسط القروي، اعتبارا للصعوبات التي يواجهها المتعلمون وأسرهم بهذا المجال التراب

القروي بتمييز جانب ذلك، تقتضي االستجابة لمتطلبات اإلنصاف وتكافؤ الفرص تخصيص التمدرس بالوسط

ائل تحصين تمدرسهم إيجابي ييسر تعليما بفرص متكافئة لفائدة الفتيات والفتيان بهذا الوسط، وتوفير كل وس
.من كل أسباب االنقطاع المبكر والهدر
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2030-2015الرؤية االستراتيجية -أ



 اليواملجاالجتماعيوالتماسكالبشريةالتنميةتعزيز:الرابعاملحور

العلميوالبحثوالتكوينالتربيةمنظومةإصالحتفعيل1.

تحقيق والتكوينالتربيةولوجفيالفرصوتكافؤاإلنصاف-أ

معاص،الخصذاتواملناطقالحضريةوشبهالقرويةاألوساطلفائدةإيجابيتمييز

البوادي؛فيالفتياتتمدرسلتشجيعالضروريةالتدابيراتخاذ

؛بهااالستهدافآلياتوتطويرجودتها،تحسينمعاالجتماعي،الدعمخدماتتعزيز

تمدرسالضمانأجلمنلهاملرصوداملاليالغالفورفع"تيسير"الدعمنظاممتعزيز

منه؛املستفيدةاملدرسيةواألسالكالجغرافيةالدوائروتوسيع
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2021-2016البرنامج الحكومي -ب



فادة السجل االجتماعي الموحد هو نظام وطني لتسجيل األسر، قصد االست"...•

فعال، من برامج الدعم االجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك
..."ديثةعبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الح

املة لذا، أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة ش"...•

عية، وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية االجتما
..."وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها

وحتى يكون األثر مباشرا وملموسا، فإني أؤكد على التركيز على "...•

امج دعم إعطاء دفعة قوية لبر: أوال: المبادرات المستعجلة في المجاالت التالية

ما التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، ب

النقل للدعم المالي للتمدرس، والتعليم األولي، و" تيسير"في ذلك برنامج 

وكل ذلك من أجل التخفيف، من. المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات

راسة التكاليف التي تتحملها األسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للد

..."  والتكوين
(2018يوليوز 29مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد في : المصدر)
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(2018يوليوز  29)امللكي السامي الخطاب -ج
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(الخطوط العريضة)للوزارة املخطط التنفيذي -د

(2018شتنبر 17المخطط التنفيذي للوزارة المقدم أمام أنظار صاحب الجاللة في : المصدر)
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ورقة تقديمية للبرنامج: املحور الثاني

األهداف املنتظرة-أ

االستهداف واملنح-ب

مراحل تطور البرنامج-ج

معطيات إحصائية-د

نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة التجريبية-ه



اإلجرائياملدىعلى

باشرةاملالكلفةتجاوز أجلمنواملعوزةالفقيرةلألسرمباشرماليدعمتقديم
األبناءلتمدرساملباشرةوغير

القريباملدىعلى

 باألطفالواالحتفاظالولوجدون تحول التياقتصاديةالسوسيواملعيقاتتجاوز
(سنة15-6)اإللزاميالتعليمسلكخاللوذلكاملنظومةداخل

املتوسطاملدىعلى

تعميمتاليوبالللتمدرسالولوجبخصوصالفرصوتكافؤاإلنصافمبدأتحقيق
القرويبالوسطالتمدرس
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املنتظرةاألهداف -أ



(%8=<)املدرس يوالهدر(%30=<)الفقرمعياري علىبناءجغرافياستهدافنظامالبرنامجاعتمد•

منشهور 10اليةاملالتحويالتهذهوتغطيالبريديةالوكاالتطريقعناملستهدفةلألسراملنحتقدم•
(يونيو–شتنبر)الدراسيةالسنة

:(ة)املستفيد(ة)للتلميذالدراس ياملستوى حسباملنحةمبلغيختلف•

ابتدائيوالثانياألول للمستويينبالنسبةدرهم60–

ابتدائيوالرابعالثالثللمستويينبالنسبةدرهم80–

ابتدائيوالسادسالخامسللمستويينبالنسبةدرهم100–

اإلعداديالسلكملستوياتبالنسبةدرهم140–

الغيابمنبهااملسموحالعتبةيتجاوز أال(ة)املستفيد(ة)التلميذعلىيشترطاملنحةعلىللحصول •
(اإلعداديبالسلكغيابات(06)وستاالبتدائيبالسلكغيابات(04)أربع)الشهري 

دةاملستفياألسرطرفمناملقدمةالشكاياتومعالجةلتدبيرمسطرةالبرنامجاعتمدكما•

"االجتماعيالتماسكدعمصندوق "خاللمنالبرنامجتمويليتم•
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واملنحاالستهداف -ب



2010-2008التجريبيةاملرحلة•

جماعة132مستوى علىلسنتينتجريبيةمرحلةخاللمن2008شتنبرمنذالبرنامجانطلق
اعاتالجمعددليصلالبرنامجمنالثانيةالسنةخاللالتجريبمجالتوسيعتموقد.قروية

حسينتعلىالبرنامجأثرلتقييمميدانيةبدراسةاملرحلةهذهإرفاقوتم.جماعة242املستهدفة
.املدرس يالهدرمنوالحدالتمدرس

2011-2010الجغرافيالتوسيعمرحلة•

2010موسمخاللمتالتجريبية،للمرحلةالتقييميةالدراسةأفرزتهاالتياإليجابيةللنتائجونظرا-
توسيع(2)جماعة؛434عددهاليصلالبرنامجفياملستهدفةللجماعاتجغرافيتوسيع(1):2011

سلكغطيةتبذلكليتماإلعداديالسلكبإضافةالبرنامجمناملستفيدةالتعليميةاألسالك
.سنة15-6العمريةللفئاتبالنسبةالبرنامجمناإللزاميالتعليم

2018-2011املواكبةمرحلة•

االستهدافمطنعنهاأبانالتيواملحدوديةجهة،منللبرنامجاملرصوداملاليالغالفملحدوديةنظرا
حدودإلىدفةاملستهباملجاالتاالحتفاظتمفقدأخرى،جهةمنالبرنامجفياملعتمد"الجغرافي"

.(قرويةجماعة434)2018-2019

11

البرنامجمراحل تطور -ج
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«تيسير»برنامج 
2010-2008المرحلة التجريبية 

«تيسير»برنامج 
2010-2009توسيع مجال التجريب 

(المرحلة التجريبية)مجال تدخل البرنامج 
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معطيات إحصائية-د

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2015-2016 2017-2018

87 795    

299 970    

609 000    

696 851    706 359    

"يرتيس"تطور أعداد التالميذ المستفيدين من برنامج 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2015-2016 2017-2018

47 052    

163 196

363 132    
423 811    440 472    

"تيسير"تطور عدد األسر المستفيدة من برنامج 

2008 2009 2010 2016 2018

54    70

240

500    

632    

(بمليون درهم)" تيسير"الميزانية المرصودة لبرنامج تطور 



مكتبطرفمنأنجزتالتيللبرنامجالتجريبيةللمرحلةالتقييميةالدراسةأفرزتلقد•
JIPALالدراسات (MIT)التاليةالنتائجعلى:

(%82إلى%77من)مئويةنقطبخمسالبرنامجفيالجديدةالتسجيالتنسبةتحسين

57بنسبةاملدرس يالهدرنسبةمنالتقليص%
37بنسبةالدراسةعناملنقطعينتمدرسإعادة%
املستفيدينللتالميذالدراس يالتحصيلمستوى تحسين

إلىارةاإلشيمكنالتجريبيةللمرحلةامليدانيالتتبعخاللومنالدراسةهذهمعوموازاة•
:التاليةاإلضافيةالنتائج

(%47إلى%42من)مئويةنقطبخمسالفتياتتمدرستحسين–

موتسليإعدادعمليةمناملرحلةهذهفيمستهدفةأسرة64.000حوالياستفادتكما–
لألمنالعامةيةاملدير معبتنسيقاملكانعينوفيباملجانوذلكالوطنيةالتعريفبطاقة
.الوطني
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للمرحلة التجريبيةالتقييمية الدراسة نتائج -ه
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2019-2018مستجدات املوسم الدراس ي : املحور الثالث

عامتقديم-أ

البرنامجوتحسين آلية االستهداف املعتمدة في مراجعة -ب

التوسيع الجغرافي للبرنامج-ج

للبرنامجبعض املساطر اإلجراءاتية تطوير -د

انخراط الشركاء في تتبع وتنفيذ مرحلة تعزيز وتوسيع البرنامج-ه



،2018يوليوز 29ليومالعرشخطابفيالواردةالساميةامللكيةللتوجيهاتتنفيذا•

املستهدفةالفئاتعلىوأثرهالبرنامجملردوديةوتحسيناجهة،مناملعوزةلألسراملتزايدةامليدانيةللحاجياتواستجابة•
أخرى،جهةمن

علىويرتكز"سيرتي"برنامجوتوسيعتعزيزإلىيهدفالوزارةطرفمنامللكيةللتوجيهاتتنفيذيعملمخططإعدادتم•
:التاليةاملحاور 

البرنامج،فياملعتمدةاالستهدافآليةوتحسينمراجعة–

للبرنامج،الجغرافيالتوسيع–

للبرنامج،اإلجراءاتيةاملساطربعضوتحيينتطوير–

املالية،التحويالتشرطيةبشأنالبرنامجفياملعتمدةالعتبةمراجعة–

.واملاليةاالقتصادوزارةمعإطارشراكةاتفاقيةإبرام–

ذاتوالتدابيرالبرامجباقيمعاملساهمةإلى2019-2018الدراس ياملوسمبرسمالبرنامجوتوسيعتعزيزمرحلةوتهدف•
القرويبالوسطدائياالبتللسلكبالنسبةاملدرس يالهدرنسبةمنالتقليصفيللوزارةوالبيداغوجياالجتماعيالطابع
.2025-2024أفقفي%3إلىلتنخفضاإلعداديالثانوي للسلكبالنسبةوكذا%1حدودإلىلتصل

الذي"حداملو االجتماعيالسجل"إرساءحينإلىانتقاليةمرحلةيعدالبرنامجوتوسيعتعزيزأناإلشارةتجدركما•
وكذا"يسيرت"برنامجومنهااالجتماعيةوالحمايةالدعمبرامجمناملستهدفةالفئاتتحديدآليةتوحيدمنسيمكن
.البرامجهذهفياملعتمدةاالستهدافآليةونجاعةفعاليةتحسين

16

تقديم عام-أ



ةآليبشأنالمعتمدةالمنهجيةفإنالبرنامج،وتوسيعتعزيزمرحلةخالل•

:البرنامجلتدخلالجغرافيالمجالحسبتختلفاالستهداف

:(2018-2017حدودإلى)القديمالجغرافيالمجال–

2018-2017حدودإلىالبرنامجمنالمستفيدةالقرويةللجماعاتبالنسبة

تمدةالمعاالستهدافبآليةاالحتفاظيتمفإنهقروية،جماعة434وعددها

عيارماعتباردون(جغرافياستهداف)البرنامجفيالتسجيلفيحاليا

."راميد"بطاقة

(2019-2018منابتداءالمضافةالجماعات)الجديدالجغرافيالمجال:

لقرويةاالجماعاتلجميعالبرنامجتغطيةتقررفإنهالمجاللهذابالنسبة

بالنسبةيةوالقروالحضريةالجماعاتجميعوكذااالبتدائيللسلكبالنسبة

سارية"راميد"بطاقةعلىالتوفرشرطاعتمادتقرركما.اإلعداديللسلك

دودحفيوذلكالبرنامج،منالجديدةاألسرةالستفادةكمعيارالمفعول

.مستفيدةأسرةلكلأقصىكحدأطفالثالثة
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مراجعة وتحسين آلية االستهداف املعتمدة في البرنامج-ب



نسبةلىعبناءتقررالبرنامجوتعزيزتوسيعمرحلةعرفتهالذيالهامالجغرافيالتوسيعإن•

.التعليميوالسلكالوسطحسبالمالحظةالمدرسياالنقطاع

القرويةماعاتالجلجميعاالبتدائيللسلكبالنسبةجغرافيةتغطيةالبرنامجعرففقدوبالتالي•

النقطاعانسبإلىبالنظروذلكوالقرويةالحضريةالجماعاتجميعاإلعداديللسلكوبالنسبة

.المجاالتبهذهالمرتفعةالمدرسي
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التوسيع الجغرافي للبرنامج-ج

السلك االبتدائي السلك اإلعدادي

5,7%

12%

التعليمينسب الهدر المدرسي المالحظة حسب السلك 
2018-2017الموسم خالل 



البرنامجفيبهالمسموحالتكرارعددتسقيف•

الميدانفيالمالحظةالجانبيةالسلبيةاآلثاربعضوتجاوزالبرنامجنجاعةتعزيزبهدف–

االتحعددحصرتمالمستهدفة،التعليميةالمؤسساتمستوىعلىالتكرارظاهرةومنها

تعليميسلكبكل(ة)مستفيدلكل(01)واحدتكرارفيالبرنامجفيبهاالمسموحالتكرار

.مستهدف

الماليةالتحويالتشرطيةبشأنالبرنامجفيالمعتمدةالعتبةمراجعة•

المدرسيالهدربمحاربةوالمتعلقالبرنامجطرفمنالمنشودالهدفتحقيقأجلمن–

رفلصالمواظبة"شرطية"اعتمادتمالدراسة،علىوالتالميذالتلميذاتمواظبةوضمان

:التاليةالمنهجيةوفقللمستفيدين"تيسير"منح

(ة)تلميذلكلالشهرفي(04)غياباتأربعشرطيةاعتماد:االبتدائيللسلكبالنسبة

.أقصىكحد

(ة)تلميذلكلالشهرفي(06)غياباتستشرطيةاعتماد:اإلعداديللسلكبالنسبة

كحد(ة)تلميذلكلالشهرفي(04)غياباتوأربعالقرويللمجالبالنسبةأقصىكحد

.الحضريللمجالبالنسبةأقصى
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تطوير بعض املساطر اإلجراءاتية للبرنامج-د



لدراسي لتنزيل مرحلة تعزيز وتوسيع البرنامج برسم الموسم االشروط المثلى من أجل توفير •

:إلىتهدفوزارة االقتصاد والمالية إطار للشراكة مع اتفاقية ، قامت الوزارة بإبرام 2018-2019

ك البرنامج من خالل تعبئة الموارد على مستوى صندوق دعم التماسديمومة تمويلضمان –

االجتماعي،

ي حددت في انتظامية سنوية لتنفيذ التحويالت المالية المشروطة للبرنامج والتالتوافق على –
:التاليةوفق الجدولة عمليات لصرف منح األسر ( 03)ثالث

 فاصلة شهر يناير من كل سنة دراسية ويغطي الفترة الخالل التحويل المالي األول يتم

السنة الدراسية،بين شتنبر ودجنبر من نفس 

 الممتدة ة شهر أبريل من كل موسم دراسي ويغطي الفترخالل التحويل المالي الثاني يتم

السنة الدراسية،من نفس إلى مارس يناير من 

 رة الفاصلة شهر يوليوز من كل سنة دراسية ويغطي الفتخالل التحويل المالي الثالث يتم

.السنة الدراسيةبين أبريل ويونيو من نفس 

:هياكل الحكامة للبرنامج التي تهم اللجن التاليةإرساء−

لجنة القيادة لتتبع وتقييم إنجاز البرنامج

ات إضافة إلى إعداد اللجنة التقنية للتتبع وتتكفل بالسهر على إعداد وتنفيذ وتتبع العملي
.تقرير سنوي حول حصيلة اإلنجازات وعرضها على لجنة القيادة

20

رنامجانخراط الشركاء في تتبع وتنفيذ مرحلة تعزيز وتوسيع الب-ه
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رمجةاملبالتنزيل امليداني للعمليات : املحور الرابع

تعزيز وتوسيع البرنامجبشأن مرحلة تأطيرية إعداد مذكرة -أ

وتأطير الهياكل التدبيرية للبرنامج إرساء -ب

آليات تدبير البرنامجوتحيين مراجعة -ج

والتواصل والتعبئةالتحسيس -د

تسجيل األسر والتالميذ في البرنامج-ه



راءاتواإلجللتدابيراملتضمنالوزارةعملبرنامجملقتضياتتنزيال•
29ليومالعرشخطابفيالواردةالساميةامللكيةللتوجيهاتالتنفيذية

.2018يوليوز 

تم"يرتيس"برنامجوتوسيعتعزيزمرحلةلتأطيروزاريةمذكرةإصدارتم•
املديرياتاوكذوالتكوينللتربيةالجهويةاألكاديمياتكافةعلىتعميمها

عددتحت2018أكتوبر09بتاريخالتعليميةواملؤسساتاإلقليمية
18X146.

"تيسير"امجبرنوتوسيعلتعزيزالجديدالتصور إلىاملذكرةهذهتطرقتوقد•
الذيو املعنيةالحكوميةالقطاعاتمعبتنسيقالوزارةهذهأعدتهالذي
.ستهدفةاملالفئاتعلىأثرهوتجويدالبرنامجمردوديةتحسينإلىيهدف

22

البرنامج  إعداد مذكرة تأطيرية بشأن مرحلة تعزيز وتوسيع -أ



للبرنامجالتدبيريةالهياكلإرساء•

علىاملشروعرتدبيعلىوتشرفاالجتماعيبالدعماملكلفةللمديريةتابعةوهياملركزيةالوحدة–
وزارة،"بنكريدب"مؤسسةاملركزية،املديريات)البرنامجشركاءباقيمعبتنسيقاملركزي الصعيد

جهويةالالوحداتوكذا(...التمدرسلدعماملغربيةالجمعيةواملالية،االقتصادوزارةالداخلية،
.املشروعلتدبيرواإلقليمية

مستوى علىاالجتماعيالدعممصلحة(ة)رئيسوهوللبرنامج(ة)الجهوي (ة)املنسق–
مستوى لىعاملبرمجةالعملياتإنجازوتقييمومواكبةتتبععلىويشرفالجهويةاألكاديميات

.البرنامجلتدبيراإلقليميةوالوحداتاملركزيةالوحدةمعبتنسيقالجهة

العملياتيعجمعلىواملباشرالفعليباإلشرافوتتكلفالبرنامجلتدبير اإلقليميةالوحدات–
داخلتهدفةاملسالتعليميةاملؤسساتوكذااإلقليمياملستوى علىالبرنامجإطارفياملبرمجة
(ة)الجهوي (ة)سقاملنوكذااملحليينوالشركاءاملتدخلينباقيمعبتنسيقوذلكاإلقليميالتراب

.للبرنامج

املبرمجةتالعملياملختلفواليومياملباشرالتدبيرعلىتسهرالتيالتعليميةاملؤسسات–
وتدبيرمسكالتالميذ،غيابمسكالبرنامج،فيالتسجيلاألسر،معوالتواصلالتحسيس)

.(البرنامجلتدبيراإلقليميةالوحداتمعالتنسيقالشكايات،

23

للبرنامجإرساء وتأطير الهياكل التدبيرية -ب



للبرنامجالتدبيريةالهياكلتأطير •

للبرنامجويينالجهاملنسقينوالسادةالسيداتلفائدةاملركزي الصعيدعلىعملورشاتتنظيمتم–
وكذاتملكوالاإلغناءأجلمنالبرنامجوتوسيعتعزيزملرحلةالعريضةالخطوطومناقشةلتقديم
.املرحلةلهذهامليدانيللتنزيلالطريقخطةإعداد

السيداتةلفائدوذلكاملضاعفالفعلعمليةإطارفيوتكوينيةتأطيريةدوراتتنظيمتمكما–
.رنامجالبفياملستهدفةالتعليميةاملؤسساترؤساءوكذااإلقليمييناملنسقينوالسادة

التكوينيةو التأطيريةالدوراتوتسهيلليسيرالتكوينودعاماتالوثائقمنمجموعةإعدادتمكما–
.املرحلةذهلهالعملبرنامجوتنفيذتنزيلعمليةخاللامليدانفيتوجيهيةكوثائقوالعتمادها

التدبيريةالهياكلتغطية•

تغطيةتمقدفوالتوسيعالتعزيزمرحلةخاللالبرنامجعرفهالذيالجغرافيالتوسيعإلىبالنظر−
حمراءالالساقيةالعيون جتهيإضافةتمتحيث)"تيسير"ببرنامجالجهويةاألكاديمياتجل

حيث،2019-2018الدراس ياملوسمخاللإقليميةمديرية32إضافةمع(الذهبواديوالداخلة
.الجديدةةاإلقليميباملديرياتللبرنامجاإلقليمييناملنسقينوالسادةالسيداتتكليفتم

24

(تابع)إرساء وتأطير الهياكل التدبيرية للبرنامج -ب



املساطردليلوتحيينمراجعة•

العامالسياق–

2010-2008التجريبيةاملرحلةمنذللبرنامجاملساطرلدليلالحاليةالصيغةإعدادتم.

تطورهمراحلخاللالبرنامجعرفهاالتياملستجدات.

وتطويرهمراجعتهيتعينوبالتاليمحدوديتهعلىأبانقداملعتمداالستهدافنمط.

للبرنامجاطراملسدليلمعاآلليةهذهتناغمتحقيقعلىالسهرينبغيوتطويرتعديلمرحلةللبرنامجاملعلوماتيالبرنامعرفلقد.

للبرنامجقويةدفعةإعطاءبخصوص2018يوليوز 29ليومالعرشخطابفيالواردةالساميةامللكيةالتوجيهات.

اباتللحساألعلىواملجلسللماليةالعامةاملفتشيةطرفمنواملنجزةاالفتحاصتقاريرفيالواردةوالتوصياتالخالصات.

املنتظرةاألهداف–

البرنامجفيتدخلينواملالفاعلينطرفمنامليدانيالتقييمنتائجاعتمادوكذاانطالقهمنذالبرنامجعرفهاالتياملستجداتواعتماددمج.

للبرنامجعلوماتياملللبرنامالجاريةوالتعديلالتطويرمرحلةمعالتناغمتحقيقأجلمنوالوظيفيةالتقنيةللمتطلباتاالستجابة.

إرساءرحلةمتيهئوكذاجهةمنالبرنامجوتوسيعتعزيزمرحلةوتنزيلتيسيرأجلمنالجاريةاإلجراءاتيةاملساطرومراجعةتحيين
."املوحداالجتماعيالسجل"

املعتمدةاملنهجية–

الدراساتمكتبطرفمناملتوفرةالوثائقوتحليلدراسة.

البرنامجشركاءمختلفوكذااملعنيةاملركزيةللمديرياتممثلينمععملورشاتتنظيم.

واملحليواإلقليميالجهوي الصعيدعلىالبرنامجفياملتدخلينمنعينةمعمباشرةمقابالتإجراءمعميدانيةزيارات.

لهذهالنهائيةةالصيغعلىواملصادقةواإلغناءللمناقشةاملركزي الصعيدعلىعملورشاتتنظيممعاملساطرلدليلأوليةصيغةإعداد
.(همةامللهذهإرساؤهاتماملتدخلينمنعينةمنمكونةواملواكبةالتتبعلجنةتشكيل)تشاركيةمقاربةباعتمادالوثيقة

25

مراجعة وتحيين آليات تدبير البرنامج-ج
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(تابع)مراجعة وتحيين آليات تدبير البرنامج -ج

تنفيذ -14

التحويالت 

النقدية

التواصل -2

واإلطالق 

السنوي 

للبرنامج 

الرصد -16

ي والتقييم السنو

"رتيسي"لبرنامج 

برمجة -1

الميزانية 

السنوية 

لبرنامج 

"تيسير"

إغالق -13

عملية المسك 

وتبادل قواعد 

المعطيات مع 

برنامجي 

"  دعم"

"راميد"و

دائي تسجيل المستفيدين بالمستوى االبت-3

(النطاق القديم)

دائي تسجيل المستفيدين بالمستوى االبت-4

(النطاق الجديد)

ادي تسجيل المستفيدين بالمستوى اإلعد-6

(النطاق الجديد)

تدبير الشكايات المتعلقة بخطأ في تسجيل حاالت الغياب-9

يف الوطنيةتدبير الشكايات المتعلقة بخطأ في مسك بيانات بطاقة التعر-10

تدبير الشكايات المتعلقة بتغيير ولي األمر-11

تدبير الشكايات المتعلقة بعدم دفع المنح المستحقة-12

مراقبة الحضور -7

وضبط الغياب 

(المستوى االبتدائي)

مراقبة الحضور -8

وضبط الغياب 

(المستوى اإلعدادي)

ع إعداد التقارير ومؤشرات تتب-15

"تيسير"برنامج 

االفتحاص السنوي لبرنامج التيسير-17

ادي تسجيل المستفيدين بالمستوى اإلعد-5

(النطاق القديم)

خطاطة للمساطر اإلجراءاتية المعتمدة في الدليل المسطري المحين



للبرنامجاملعلوماتيالبرنامتطوير •

للبرنامجاملعلوماتيللبرنامالحاليةالصيغةومردوديةفعاليةلتحسينوالوظيفيةالتقنيةالحاجياتعلىبناء–
ملستعمليدانيامليالتقييماالعتباربعيناألخذمعاإلعالممنظومةمديريةمعبتنسيقتحديدهاتموالتي

تنزيلنجاحتمستلزمااعتبارمعهذااملنجزة،البرنامجافتحاصتقاريرتوصياتوكذااملعلوماتيالبرنام
ةالساميامللكيةللتوجيهاتتنفيذاوذلك2019-2018الدراس ياملوسمبرسمالبرنامجوتوسيعتعزيزمرحلة

.الصددهذافي

:التاليةاملداخلحول املعلوماتيالبرناملتطويروالوظيفيةالتقنيةالحاجياتوتتمحور –

البرنامجبشأنوالتحسيسالتواصل.

البرنامجفيالتالميذتسجيل.

التالميذغيابمعطياتومسكاملواظبةتتبع.

الشكاياتومعالجةتدبير.

األراملدعم"وبرنامج"راميد"نظامقاعدتيمعالبرنامجبياناتتبادل".

املاليةالتحويالتتنفيذ.

البرنامجلتنزيلاملنتظمةواملواكبةالتتبع(Reporting).
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(تابع)مراجعة وتحيين آليات تدبير البرنامج -ج



إخباردفبهاملستهدفةالفئاتلفائدةوتواصليةتحسيسيةحمالتوتنزيلإعدادتملقد•
.سرةوميمواتيةظروففيللبرنامجوالولوجاالستفادةتتمحتىالفئاتهذهوتعبئة

لفبمختاملتدخلينمختلفطرفمنتواصليةدعاماتوتوزيعإعدادتمالغرض،ولهذا•
.الترابيةاملستويات

تبتمحيثاملستهدفةاألسرمعوالتواصللإلخبار(Spots)تحسيسيةوصالتإعدادتمكما•
التلفزةو اإلذاعةقنواتعبرومصور بسيطوبأسلوباملغربيةبالدارجةتحسيسيةوصالت
.املغربية

:للبرنامجالتاليةاألساسيةاملعلوماتاإلخباريةالوصالتهذهتناولتوقد•

املاليعمالدمبلغالبرنامج،مناالستفادةشروطالبرنامج،أهداف:"تيسير"ببرنامجالتعريف–
...منهاالستفادةوكيفية

.2019-2018الدراس ياملوسممنابتداءالبرنامعرفهالذيالتوسعتخصمعطيات–

.البريديةالوكاالتو املعنيةالتعليميةواملؤسساتاألسر:البرنامجإطارفيالشريكةاألطرافالتزامات–

.املقدماملاليالدعممنواالستفادةالبرنامجفيالتسجيلشروط–

28

التحسيس والتواصل والتعبئة-د
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تسجيل األسر والتالميذ في البرنامج-ه

69%

31%

وفقستهدفاملالجغرافياملجالحسبتختلفمنهجيةعلىالبرنامجفيالتسجيلعمليةتعتمد•
:التاليةاملقاربة

حدودإلىالبرنامجفياملستهدفةالقرويةالجماعاتيشملالذي:"القديمالترابياملجال"–
القديمةالتسجيلبمسطرةاالحتفاظتمحيثقروية،جماعة434وعددها2018-2019
.("راميد"بطاقةمعياراالعتباربعيناألخذدون أي)الجغرافياملجالهذامستوى على

توسيعبالاملعنيةالترابيةالجماعاتويشمل:(التوسيعمجال)"الجديدالترابياملجال"–
التسجيليتمحيث،2019-2018الدراس ياملوسممنابتداءالبرنامجعرفهالذيالجغرافي

تشترطتيالاملحينةالتسجيلمسطرةعلىباالعتماداملجالهذامستوى علىالبرنامجفي
.ول املفعسارية"راميد"بطاقةعلىالبرنامجمناالستفادةفيالراغبةاألسرةتوفر

تمديداعرفت2019-2018الدراس ياملوسمخاللبالبرنامالتسجيلفترةأنإلىاإلشارةوتجدر•
األسرلتمكينوذلك،2019ينايروشهر2018دجنبرشهر:مرحلتينفيوذلكاستثنائيةبصورة
ملفالاستكموبالتالي"راميد"بطاقةتجديدأوإعدادمنالبرنامجمناالستفادةفيالراغبة

.التسجيل
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(تابع)تسجيل األسر والتالميذ في البرنامج -ه

المجال القديم مجال التوسيع المجموع

459 625    

1 033 637    

1 493 262    

2019-2018األسر المسجلة في البرنامج برسم 

69%

31%
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(تابع)تسجيل األسر والتالميذ في البرنامج -ه

المجال القديم مجال التوسيع المجموع

765 347    

1 536 310    

2 301 657    

354 717    

725 257    

1 079 974    

2019-2018برسم " تيسير"التالميذ المسجلين في برنامج 

التالميذ اإلناث منهم

47%
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(تابع)تسجيل األسر والتالميذ في البرنامج -ه

47%

1 501 501    

800 172    

2019-2018توزيع التالميذ المسجلين في البرنامج حسب السلك والوسط والمستوى برسم 

األول والثاني الثالث والرابع الخامس والسادس مجموع السلك الحضري القروي مجموع الوسطين

السلك االبتدائي القرويالسلك اإلعدادي

35%

37%
63%

65%

30%34%36%
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التحويالت املالية املنجزة: املحور الخامس

األسر بيانات وتدقيق بروتوكول تبادل -أ

"بريد بنك"التنسيق مع مؤسسة -ب

تنفيذ التحويالت املالية والحصيلة املحاسباتية-ج



البروتوكول مجال•

معطياتقاعدتيعم"تيسير"برنامجفياملسجلةاألسربياناتلتبادلوتقنيتنظيميشراكاتيإطار–
امنوالتضاألسرةووزارةالداخليةوزارةمعبتنسيقوذلك"األراملدعم"وبرنامج"راميد"نظام

.االجتماعيةوالتنمية

األطرافالتزامات•

برنامجيفاملسجلةاألسربياناتقاعدةالداخليةوزارةإشارةرهنوضع:الوطنيةالتربيةوزارة
.املعطياتتدقيقأجلمناملاليةالتحويالتتنفيذقبلوذلك"تيسير"

تقاطععلىبناءالوطنيةالتربيةوزارةطرفمناملعلوماتلطلباالستجابة:الداخليةوزارة
للمجالةبالنسب"األراملدعم"برنامجقاعدةمع"تيسير"برنامجفياملسجلةاألسربيانيات
.التوسيعملجالبالنسبة"األراملدعم"و"راميد"قاعدتيمعالبياناتوتقاطعالقديم

الداخليةارةوز بيناملعطياتتبادلعلىالتوافق:االجتماعيةوالتنميةوالتضامناألسرةوزارة
.عليهتشرفالذي"األراملدعم"ببرنامجيتعلقفيماخاصةالوطنيةالتربيةووزارة

34

بيانات األسر وتدقيق بروتوكول تبادل -أ



:التنفيذمنهجية•

.(والنسبماالسالنوع،الوطنية،التعريفبطاقة)التالميذأولياءاملعطياتتبادلعمليةتخص–

.%64تساوي أوتزيد:املقبولةاملطابقةنسبة–

.اخليةالدلوزارةالخاصةالبوابةمستوى علىاملعطياتتبادللتنفيذمؤمنةمسطحةاعتماد–

.الدراس ياملوسمخاللاملعطياتوتدقيقلتبادلعملياتثالثتنفيذ–

:الحكامة•

للتتبعتقنيةولجنةالقيادةلجنة:للحكامةلجنتينإرساء.

:السريةقواعد•

(09-08رقمقانون )املجالهذافياملفعول الساريةالقوانينوفقتتم.

:االتفاقيةسريانمدة•

 (05)خمسكلتلقائياللتجديدقابلةسنوات(10)عشرملدةالبروتوكول هذامفعول يسري
.سنوات
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(تابع)بروتوكول تبادل وتدقيق بيانات األسر  -أ



البرنامج،إطارفياملاليةالتحويالتتنفيذظروفوتجويدلتحسينسعيا•

،"بنكبريد"ومؤسسةالبرنامجلتدبيراملركزيةالوحدةبينالتنسيقيةاالجتماعاتنتائجعلىوبناء•

يتمالتياتوالصعوباالكراهاتوتجاوز البريديةالوكاالتمستوى علىاملاليةالتحويالتلتنفيذمثلىظروفضمانأجلومن•
املستفيدة،لألسراملنحصرفعمليةخاللامليدانفيرصدها

اإلجراءاتوتهمياملالللتحويلالفعلياالنطالققبلالشركاءمختلفبينالتنظيميةوالتدابيراإلجراءاتمنجملةاتخاذتمقد•
:التالية

الصعيدعلىلعمليةاهذهومواكبةلتيسيراملحليةالسلطاتوتعبئةإخبارأجلمناإلقليمييناملديرينوالسادةالسيداتمعالتنسيق–
املحلي؛

برمجةإلعداد"نكببريد"ملؤسسةاإلقليمييناملسؤولينمعالتنسيقأجلمنللبرنامجاإلقليمييناملنسقينوالسادةالسيداتحث–
تحديدمعاملجاليةتواإلكراهاالخصوصياتاالعتباربعينتأخذالعمليةلهذهاملخصصةالفترةخاللاملاليالتحويلهذالتنفيذزمنية
التابعةاملتنقلةللوحداتأمثلواستثمار(متنقلأوثابتشباك)تعليميةمؤسسةكلحسباملاليالتحويللتنفيذ"الشباك"نوعية

النائية؛املناطقلتغطيةخاصة"بنكبريد"ملؤسسة

املعنية؛يةالتعليماملؤسساتمديري والسادةالسيداتمعالشريكينطرفمنعليهااملصادقالزمنيةالبرمجةتقاسمعلىالعمل–

وتسليمهماملاليالتحويللتنفيذالزمنيةبالجدولةالتعليميةاملؤسساترؤساءطرفمناملاليالتحويلمناملستفيدةاألسرإخبار–
البرمجةمعتماشياتعليميةمؤسسةكلحسبلألداءاملخصصاليوميحددالذياملعتمدالنموذجوفقاملنحةاستخالصلوصل

املنحة؛الستالمالبريديةالوكالةمستوى علىتقديمهاألسرةعلىيتعينوالذيالشريكينبينعليهااملتوافق

داخلإلنجازهواتيةمظروفوضماناملاليالتحويلتنفيذتتبعأجلمناإلقليميةللفرق الالزمةاللوجستيةالظروفتوفيرعلىالعمل–
.العمليةلهذهاملحددةاآلجال
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"بريد بنك"التنسيق مع مؤسسة -ب



املنجزةاملاليةالتحويالت•

فقد،(2019ويناير2018دجنبرشهر)مرحلتينفيالبرنامجفيالتسجيلفترةتمديدبسبب–
:نامجالبر إطارفياملاليةللتحويالتعمليتينتنفيذ2019-2018الدراس ياملوسمعرف

تم،2019مارسإلى2018شتنبرمناملمتدةالفترةهموالذياألول املاليالتحويل
املبلغوبلغمستفيدةأسرة1.205.057شملحيث2019يوليوز شهرخاللتنفيذه

كلفةبلغتكما.درهم1.143.693.760,00التحويللهذااملخصصةللمنحاإلجمالي
لالتحويلهذااإلجمالياملبلغليصبحدرهم7.832.870,50املاليالتحويللهذاالعمولة

.درهم1.151.526.630,50املالي

تنفيذهتم،2019يونيوإلىأبريلمناملمتدةالفترةهموالذيالثانياملاليالتحويل
املبلغوبلغمستفيدةأسرة1.266.855شملحيث2019دجنبر-نونبرشهرخالل

كلفةبلغتكما.درهم634.356.780,00التحويللهذااملخصصةللمنحاإلجمالي
لالتحويلهذااإلجمالياملبلغليصبحدرهم8.234.557,50املاليالتحويللهذاالعمولة

.درهم642.591.337,50املالي
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تنفيذ التحويالت املالية والحصيلة املحاسباتية-ج
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جالدراسة التقييمية ألثر البرنام: املحور السادس

التمدرس والهدر املدرس يأثر برامج الدعم على مؤشرات -أ

املضاعف لبرامج الدعم االجتماعياألثر -ب

ألثر برامج الدعم االجتماعيالنوعي التقييم -ج
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أثر برامج الدعم على مؤشرات التمدرس والهدر املدرس ي-أ

Taux de
fréquentation

scolaire
parmi les 6-

15 ans

Taux d'accès
au collège

entre 12-14
ans

Taux de
scolarisation

Survie
scolaire entre

6-15 ans

Taux d'accès
au lycée

entre 15-17
ans

66,9

36,5 35,4

27,9

16,3

Impacts de l'appui social sur les 
indicateurs de scolarisation

(enquête ONDH 2018)
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21,3
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Abandon
scolaire

Redoublement Retard scolaire

Impacts de l'appui social sur les 
déperditions scolaires
(enquête ONDH 2018)
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(تابع)املدرس ي أثر برامج الدعم على مؤشرات التمدرس والهدر -أ

17,0

-92,5-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

Fréquentation scolaire Abandon scolaire

Impacts du programme "Tayssir"
(enquête ONDH 2018)
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األثر املضاعف لبرامج الدعم االجتماعي-ب

Aucun 1 mécanisme 2
mécanismes

3 et plus

5,5

32,3

44,9

16,7

Part des bénéficiaires d'AS parmi les 6-15 ans 
inscrits 

selon le Nb de mécanismes accessibles 
(enquête ONDH 2018) 

Aucun 1 mécanisme 2
mécanismes

3 et plus

17,8

8,7
7,0

1,2

Impact sur le taux d'abandon scolaire selon le 
nb de mécanismes d'AS accessibles

(enquête ONDH 2018)

- 93%

- 60%

- 51%
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الدعم االجتماعيالتقييم النوعي ألثر برامج -ج

Cantines
scolaires

Transport
scolaire

"1M
cartables"

DourTalib(a)

Internats

Tayssir

20,3

46,1

47,7

51,7

61,5

63,7

Pourcentage des ménages très satisfaits de 
l'appui social selon les mécanismes

(enquête ONDH 2018)

"Tayssir"

Transport
scolaire

Internats

"1M
cartables"

Cantines
scolaires

45,4

42,2

41,5

35,1

15,0

Proportion de ménages cibles considérant 
que le mécanisme d'appui social réduit 

fortement les déperditions scolaires
(enquête ONDH 2018)
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آفاق التطوير: املحور السابع التحديات و



:نذكرالتحدياتأهممن•

.(إلقصاءواالدمجأخطاء)"الجغرافي"االستهدافنمطبخصوصاملالحظةالنواقصوتجاوز االستهدافآليةتحسين–

.املدرس يالهدرظاهرةمنالحدإلىالراميةالبرامجمختلفبينااللتقائيةتحقيق–

برنامج،"تيسير"نامجبر )األطفالتمدرسلتشجيعاملوجهةاملاليةالتحويالتتهمالتياملشاريعوتناغمتجانسعلىالعمل–
.(..."األراملدعم"

:التاليةالتطوير مشاريعفيالوزارةانخرطتالتحديات،هذهلرفع•

توحيدنميمكن"موحداجتماعيسجل"إرساءإلىيهدفالذياالجتماعيةالحمايةبرامجاستهدافآليةتحسينمشروع–
سوسيواتمعطيعلىبناءاالجتماعيةالبرامجمنلالستفادةاملرشحةواملعوزةالفقيرةاألسرالنتقاءآليةوتناغم

.هدفةاملستالفئاتعلىاألثرلتحسينوفعاليتهنجاعتهتحسينوكذاومحينةودقيقةموضوعيةاقتصادية

تقائيةاالليحققأنشأنهمنالتعليميةاملؤسسةمستوى علىوإجراءاتيمنهجيإطاريعدالذي"املؤسسةمشروع"–
علىبناءوذلكاملدرس ياالجتماعيالدعمبرامجومنهااملدرس يالهدرمنالحدإلىالراميةاملشاريعمختلفبيناملطلوبة

.التعليميةللمؤسسةالفعليةللحاجياتومتقاسمدقيقتشخيص

إلىةميدانيدراسةخاللمنيوص يوالذياالجتماعيةللحمايةومستداموفعالمنصفوطنينظامإلرساءمشروع–
األهدافيفتتوحدالتياالجتماعيةاملشاريعمختلفبينالالزمينواالنسجامالتناغمتحقيقعلىالعملضرورة

.(..."األراملدعم"،"تيسير)"املستهدفةوالساكنة

تتالءماالجتماعيةالخدمات"سلة"اعتمادخاللمناملدرس ياالجتماعيالدعممجالفيمندمجةمقاربةإرساء–
."املوحداالجتماعيالسجل"خاللمنانتقاؤهايتمالتياملستهدفةلألسرالفعليةوالحاجيات
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آفاق التطوير التحديات و


