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  خاللطفةل وطفال  760أألف و 25من  ،الرشاكءارتفاع عدد املسجلني ابلتعلمي الأويل، بفضل مسامهة 

 ؛0202-2021 خاللطفةل وطفال  451أألف و 90ا ىل  2019-2020
  داخلية  635ا ىل  2020-2019داخلية برمس املومس ادلرايس  575ارتفاع عدد ادلاخليات ابلوسط القروي من

 ؛ (%10.4بنس بة زايدة ) 0202-2021برمس املومس ادلرايس 
 ا من برانمج أأرسة اس تفادو  423و أألف 951مليون و ينمتون ا ىل تلميذة وتلميذ 607أألف و 491مليوانن و

 .(%2.3بنس بة زايدة ) 0202-2021برمس املومس ادلرايس  املرشوط تيسري لدلمع املايل

واملمتثةل يف انتشار جاحئة كوروان  ،2020-2021 ادلرايس ومساملرمغ الظرفية الصعبة اليت مزيت 
عىل املس توى  الرتبويني مبسامهة الفاعلنيالرتبوية تعبئهتا  ةواصلت املنظوم ،وتداعياهتا السلبية عىل املنظومة

قلميي املركزي واجلهوي   لتزنيلاملسطرة هداف الأ غاايت و البلوغ ، من أأجل وكذا رشاكء القطاع ،واحمليلوال 
 .املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 51-17القانون ال طار 

وادلمع  مبجالت التعلمي الأويل والعرض املدريسأأبرز مكوانت القطاع واملرتبطة  وتتضمن هذه احلصيةل 
 .مؤرشات أأداء املنظومة الرتبوية لتطور أأمهمصحوبة بعرض  ،الاجامتعي واملوارد البرشية

 التعلمي الأويل

خالل املومس ادلرايس عىل الصعيد الوطين مبختلف أأنواعه  العدد ال جاميل للممتدرسني ابلتعلمي الأويلبلغ 
ا ىل  وصلتممتدرسة أأي بنس بة  425.148مهنم  ال انثثل ت ، ممتدرس 875.313ما مجموعه  2021-2020

48.6% . 

 %1.2بنس بة  ااخنفاضقد عرف  ،لتعلمي الأويلابالعدد ال جاميل للممتدرسني  أأنوعىل الرمغ من  ،هذا
ىل  ويعزى، 893.658 يبلغعدد املسجلني اكن ، حيث 2019-2020مت تسجيهل برمس  مقارنة مبا الظرفية ذكل ا 
ل أأن التوزيع حسب النوع أأابن أأنوابء املمتثةل يف انتشار و  بالدان اليت عرفهتا الصعبة  التعلمي الأويل  كوروان، ا 
ىل  2019-2020س نة  209.111أأعداده من  ارتفعتحيث  ،قد لعب دور التخفيف من هذا الوضع العمويم ا 

ىل2020-2021برمس املومس  290.334  التعلمي الأويل اخلصويص جسلفامي  ،%39 ، أأي بنس بة زايدة وصلت ا 
ىل اخنفاضا ملموسا بنس بة وصلت  2019-2020س نة  212.773من  عدد املسجلني حيث انتقل %15حوايل  ا 

ىل   .2020-2021برمس املومس ادلرايس  181.639ا 

 ابلأرقام واملؤرشات  حصيةل قطاع الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل

 2020-2021برمس املومس ادلرايس 
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يرجع ذكل من هجة ، %30حبوايل عرف هو الآخر اخنفاضا فقد  تعلمي الأويل "غري املهيلك"لل ابلنس بة و
ىل التأأثري السليب لت ىل و  ،داعيات كوروانا  اليت يهنجها هذا النوع من التعلمي ل س ياسة التأأهيل التدرجيي أأيضا ا 

ىل  2019-2020س نة  446.014من  انتقلت أأعداد املسجلني القطاع، حيث برمس املومس ادلرايس  312.889ا 
من  عدد املسجلني حيث انتقل ،ارتفاعا ملحوظاالرشاكء املمتزي مبسامهة التعلمي الأويل فامي عرف  .2021-2020

ىل  2019-2020س نة  25.760  .2020-2021برمس املومس ادلرايس  90.451ا 

 

 ابلأسالك التعلميية الثالثةأأعداد املمتدرسني 

ابلأسالك التعلميية الثالثة عىل املس توى  ابلتعلمي العمويم واخلصويص للممتدرسنيبلغ العدد ال جاميل 
مقارنة  %1.9تلميذة وتلميذا بزايدة قدرها  7.502.229ما مجموعه  ،2020-2021الوطين برمس املومس ادلرايس 

 .%3.48تلميذة أأي نس بة  688.622.3ما مجموعه  تثل ال انثمع املومس اذلي قبهل، 

ىلاذلي عرف  العمويمالتعلمي  ويتوزع هذا العدد عىل  ، حيث انتقلت %3.3 ارتفاعا ملحوظا وصل ا 
ىل  2019-2020س نة  6.260.444رسني من دأأعداد املمت . نفس الأمر 2020-2021برمس س نة  6.467.666ا 

برمس املومس  3.014.078من العدد  مبوجهبا انتقل ،%3.6 بلغتزايدة هامة  النس بةيث عرفت حب  ،ال انث هيم
ىل  2019-2020ادلرايس   .2020-2120برمس س نة  3.123.253ا 

 برمس املومس ادلرايسالتعلميية حسب الأسالك  عمويمابلتعلمي الهذا، ويتوزع العدد ال جاميل للممتدرسني  
ابلسكل  1.600.454و، ا انث 1.829.117مهنم  ،ابلسكل الابتدايئ اممتدرس 3.814.438عىل  ،2021-2020

 .ا انث 546.094ابلسكل الثانوي التأأهييل مهنم  اممتدرس 1.052.774و ا انث 748.042الثانوي ال عدادي مهنم 
جامل %6.4فقد تراجع حبوايل ، التعلمي اخلصويصفامي خيص و   عدد حيث انتقل ،انثلال  ابلنس بة  %6.1و ،ا 

ىل  2019-2020س نة  1.105.182املمتدرسني من   لال انثابلنس بة و، 2020-2120برمس س نة  1.034.563ا 
ىل  2019-2020س نة  531.744املمتدرسات من  عددفقد انتقل  ويعزى  .2020-2120برمس س نة  499.435ا 

ىل هذا الرتاجع  ىل التعلمي العمويم بفعل التأأثري السليب  نزوحأأساسا ا  عدد كبري من املمتدرسات واملمتدرسني ا 
 .2020-2120خالل املومس ادلرايس  كوروانجلاحئة 

انتقل مبوجهبا  %8.7بنس بة  يف عدد املسجلني هبذا الصنف من التعلمي اخنفاضاعرف التعلمي الابتدايئ و  
ىل  2019-2020س نة  808.648من  عرفه التعلمي  الاخنفاض، نفس 2020-2120برمس س نة  738.314ا 

ىل  2019-2020س نة  185.335حيث انتقل من  %،2.5 بنس بةالثانوي ال عدادي  برمس س نة  180.663ا 
 منتقال العدد  ،%3.9 بنس بة بلغتالثانوي التأأهييل  عدد املسجلني ابلسكل  يف املقابل ارتفع ،2120-2020

ىل  2019-2020س نة  111.199من   .2020-2120برمس س نة  115.586ا 

ىل  2019-2020برمس س نة  %15من ، من مجموع املمتدرسني التعلمي اخلصويصواخنفضت حصة   ا 
ابلسكل الثانوي  %10.1، و%16,2 موزعة عىل التعلمي الابتدايئ بنس بة، 2020-2120برمس مومس  13.8%

 .2020-2021لثانوي التأأهييل، وذكل خالل املومس ادلرايس اب %9.9و ال عدادي
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 املؤسسات التعلميية

، تتوزع القرويابلوسط  6.304مهنا  ،مؤسسة 11.472 للمؤسسات التعلمييةبلغ العدد ال جاميل 
مؤسسة ابلسكل الثانوي  2.102(، ومدرسة جامعاتية 871مؤسسة تعلميية ابلسكل الابتدايئ )مهنا  8.022عىل

أأي ، 2019-2020مقارنة مع س نة  %2.3 بلغتزايدة بابلسكل الثانوي التأأهييل،  مؤسسة 1.348و ال عدادي
ضافية مبجموع الرتاب الوطين،  259ما يعادل   35مؤسسة ابلسكل الابتدايئ ) 321 تتوزع عىلمؤسسة تعلميية ا 

 .مؤسسة ابلسكل الثانوي التأأهييل 67مؤسسة ابلسكل الثانوي ال عدادي و 60ومدرسة جامعاتية( 

، فقد انتقل عددها وبقرهبا من الساكنة القروي ابلوسطاليت تمتزي بتواجدها أأساسا  ،للفرعياتابلنس بة و
ىل  2019-2020س نة  13.153من  جدير  .%0.2، أأي برتاجع قدره 2020-2021برمس مومس  13.132ا 

ىل يتابعون دراس هتم هبذه الوحدات ادلراس ية،  تلميذة وتلميذ 1.013.705ما مجموعه ابل شارة أأن  بنس بة تصل ا 
 القروي.ابلوسط من مجموع املمتدرسني  48.7%

ىل حدود امجلاعات القروية اب التعلمي الابتدايئ تغطية وتصل نس بة ىليف املائة، فامي تصل هذه النس بة  99ا   ا 
ىلسكل الثانوي التأأهييل ل ابو، 2020-2120بسكل التعلمي ال عدادي برمس مومس  72.7% برمس  %36.0 ا 

 .2020-2021نفس املومس ادلرايس 

املومس ادلرايس  يفداخلية  924، فقد انتقل عددها ابلأسالك التعلميية الثالثة من ادلاخلياتوخبصوص 
ىل 2020-2019 وارتفع العدد  .عىل الصعيد الوطين %6.7زايدة قدرها ب، أأي 2020-1202داخلية س نة  869 ا 

ىل  2020-2021س نة  ابلوسط القروي ، أأي 1920-2020املومس ادلرايس برمس  575مقابل داخلية،  635ا 
  .%10.4زايدة قدرها ب

 املدرسني أأعداد

أأس تاذة  256.493ه ما مجموع ،2020-1202املومس ادلرايس  برمس لهيئة التدريسبلغ العدد ال جاميل 
 60.917ابلسكل الابتدايئ و 140.126بيهنم  ،اذلي قبهلمقارنة مع املومس  %1.7ب زايدة تقدر ب ، أأيوأأس تاذا

من هيئة  %7.94 رباما يقجتدر ال شارة أأن و ابلسكل الثانوي التأأهييل.  55.450وابلسكل الثانوي ال عدادي 
 . القروي ابلوسطالتدريس تش تغل 

ىل ايما ن القطاع فا   ،عىل الرمغ من اجلهود املبذوةلو  ،هذا  الأطر الرتبويةملزيد من زال يف حاجة ماسة ا 
كذا و زال تعاين منه املنظومة الرتبوية ي اذلي ماخاصة مؤرش الاكتظاظ  ،لتحسني مس توى بعض املؤرشات

 .مؤرش الأقسام متعددة املس توايت

 0.2بالواحد ابلسكل الابتدايئ  للأس تاذمعدل التالميذ  ارتفع، فقد التأأطري الرتبوي للتالميذوخبصوص 
ىل  2019-2020للمدرس س نة  اتلميذ 27من حيث انتقل نقطة مئوية،  هذا  ارتفعو ، 2020-2021س نة  27.2ا 

ىل  17.3حيث انتقل من ، الثانوي التأأهييلابلسكل نقطة مئوية  1.7املعدل ب  س تاذا تلميذ 19ا  الواحد، أأما  للأ
ىل  26.6 من منتقال ،نقطة مئوية 0.3ب اخنفضفقد الثانوي ال عدادي ابلسكل  س تاذ اتلميذ 26.3ا    .الواحد للأ
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 ادلمع الاجامتعي

طار   1.233.248ما مجموعه  2020-1202خالل املومس ادلرايس ، اس تفاد ادلمع الاجامتعي برانمجيف ا 
جامليةزايدة ب، أأي ابلوسط القروي 1.161.270مهنم  ،مــن ال طعام املدريس اتلميـذة وتلميذ  %7.6 بتقدر  ا 

 ،مـن خدمات ادلاخليات اتلميذتلميذة و  111.022واس تفاد كذكل  ،9201-2020مقارنة مع املومس ادلرايس 
خلدمة النقــل وابلنســبة  .9201-2020مقارنة مع املومس ادلرايس  %4.2 بذكل زايدة تقدر ب مسجال

بلغت  زايدة مسجال اة وتلميذتلميذ 283.333ما مجموعه  ،، فقــد بلــغ عــدد املس تفيدات واملس تفيديناملــدريس
  .القرويابلوسط  277.580مهنم  ،9201-2020مقارنة مع املومس ادلرايس  21%

 امس تفيدمس تفيدة و  3.716.215 بلغفقد  املبادرة امللكية مليون حمفظة""املس تفيدين من  وخبصوص عدد
ىل ااخنفاض مسجال بذكلخالل نفس املومس  ، مهنم 9201-2020مقارنة مع املومس ادلرايس  %11.9وصل ا 

 .القرويابلوسط  2.405.212

تلميذة وتلميذا، بزايدة  2.491.607، فقد اس تفاد منه برانمج تيسري للتحويالت املالية املرشوطة أأما
 .أأرسة 1.951.423ينمتون ل  ،2019-2020مقارنة مع املومس ادلرايس  3.2%

 مؤرشات جناعة أأداء القطاع 

جيابيايف اجململ  مؤرشات جناعة أأداء املنظومة الرتبوية جسلت  رمغ الظرفية الصعبة اليت عرفهتا تطورا ا 
بفعل التداعيات السلبية جلاحئة كوروان، واليت اكن لها بعض الأثر السليب عىل بعض املؤرشات مضهنا  بالدان

س نة  %9.71من  س نوات 5-4الفئة العمرية تدرس نس بة نس بة المتدرس ابلتعلمي الأويل، حيث اخنفضت 
ىل 0220-1920  نقطة مئوية. 0.6ب  قدرت اخنفاضبنس بة أأي  2020-1202برمس املومس ادلرايس  %3.71 ا 

هذه النس بة برمس املومس  اقرتبتحيث حتس نا ملحوظا،  نسب المتدرس ببايق الأسالك التعلمييةعرفت و 
سكل ل (. أأما ابلال انثأأيضا ابلنس بة  %100يف املائة ابلسكل الابتدايئ ) 100 من 2020-1202ادلرايس 

دلى  %7.92) %7.94حوايل  2020-1202الثانوي ال عدادي فقد جسلت هذه النس بة برمس املومس ادلرايس 
 0.5أأي حتسن قدره  9201-2020( مت تسجيلها برمس س نة ال انثدلى  %92.2)%2.49(، مقابل ال انث

-1202سكل الثانوي التأأهييل، حيث بلغت هذه النس بة برمس املومس ل مت تسجيهل اب املنحىنقطة مئوية. نفس 
( مت تسجيلها س نة ال انثدلى  %7.86) %6.69( مقابل ال انثدلى  %70.9) %71.1حوايل  2020
  .نقطة مئوية 1.5أأي زايدة قدرها  2020-9201

ابلسكل  يف املائة من مجموع الأقسام 19تقريبا يف حدود  متعددة املس توايت واس تقرت نس بة الأقسام
-2020من املومس ادلرايس  مس توايت 6و 5و 4الأقسام املكونة من يف  زايدة طفيفة عرفت ، حيثالابتدايئ

ىل املومس ادلرايس  1920 حصة  علام بأأن. %3.6مقابل%4ب حيث ابتت تشلك حصة تقدر ، 2020-1202ا 
بعد  2020،-1202برمس املومس ادلرايس %96شلكت حوايل  لأقسام املكونة من مس تويني وثالث مس توايتا

 .%4.69نس بة  تثلأأن اكنت 
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سكل الثانوي ال و ابلسكل الابتدايئ ارتفعت  فقد ،تلميذ وأأكرث ابلقسم( 41) الأقسام املكتظةخبصوص أأما 
ىل %4.7 منحيث انتقلت  ،التأأهييل ىل  %8.2 ومن الابتدايئ،يف السكل  %6.2 ا  سكل الثانوي ل اب %12.2ا 

سكل الثانوي ال عدادي فقد اخنفض هذا ال . وفامي خيص 2020-2021و 2019-2020التأأهييل ما بني سنيت 
ىل  %13.2املؤرش من   .%10.8ا 

ىل سكل الثانوي التأأهييل ل الارتفاع اذلي جسل يف هذا املؤرش ابلنس بة ل هذا  ويعزى لغاء الامتحاانت ا  ا 
ىل أأدى حيث  ،ال شهادية عداديامل يف  ارتفاع منسوب النجاحهذا ال جراء ا  نس بة انتقلت اذلي  ،س توى الثالثة ا 
ىل  2019-2020املومس ادلرايس  خالل %1.64من  هالنجاح في ابرتفاع وصل  2020-2021خالل  %88.6ا 

ىل    .نقطة مائوية 24.5ا 

س نة  %91.4من ، فقد انتقل هذا املؤرش ابلتعلمي الابتدايئ بتكرار بنسب اس تكامل ادلراسةوفامي يتعلق 
ىل  2019-2020 برمس املومس ادلرايس  %61.4من وابلتعلمي الثانوي ال عدادي  2020-1202س نة  %409.ا 

ىل  2020-2019 الثانوي التأأهييل انتقل مؤرش نسب اس تكامل ادلراسة  وابلتعلمي، 2020-2120س نة  %6.26ا 
ىل  2019-2020املومس ادلرايس  يف %39من    .2020-1202س نة  %47.8ا 

 2020يف يونيو  292.745من  ارتفاعا منتقال عدد الناحجنيعرف ، فقد النجاح ابلبااكلورايوعىل مس توى 
ىل  ىل  %7.37من  منتقةل، مئويةنقطة  1.5 تقدر بزايدة ب، 1220يف يونيو  335.098ا   .%2.57ا 

حيث انتقل عدد املنقطعني  ،ارتفاعا طفيفا، فقد عرف يف التعلمي العمويم الانقطاع ادلرايسأأما خبصوص 
ىل  9201-2020س نة ، (%5.0) 304.545من  عدد وارتفع  .2020-1202س نة  (%5.3) 331.558ا 

ىل  2019-2020س نة  %2.1 انتقل منحيث أأساسا ابلسكل الابتدايئ، ابلتعلمي العمويم املنقطعني   %2.9ا 
ىل بزايدة وصلتأأي  2020-2021س نة  سكل الثانوي التأأهييل ل اببقي مس تقرا ، نفس املؤرش ئويةنقطة م  0.8 ا 
 هذا املؤرش عرفي الثانوي ال عدادسكل ال غري أأنه يف  ،%7.4 يف حدودنفس املومسني ادلراس يني  خالل

ىل  2019-2020س نة %10.4ا من اخنفاض  .مئويةنقطة  0.6 بنس بة، 2020-2021برمس مومس  %9.7ا 

 


