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 بحث

واد لتجهيزات والخدمات التعليمية األساسية بحوض إلى االولوج 

 األطلس الكبير الغربي )المغرب(. ،أوريكا

L'accès aux équipements et services éducatifs de base dans le 
bassin versant de l'Ourika, Haut Atlas occidental (Maroc). 

Th access to basic educational equipment and services in the 
Ourika Basin, Western High Atlas Mountains (Morocco). 

 Abdel Karim Oguinaz et Nabil Lahcen .2، لحسن نبيل1عبد الكريم أوكيناز

  الملخص

م بارتفاع يعتبر التعليم رافعة أساسية من رافعات التنمية البشرية، خصوصا في مجال جبلي يتس

ية، والرفع من فانتشار التعليم يساعد على محو األم األطلس الكبير ر الغربي.معدل الفقر واألمية مثل 

افية في مستوى تكوين السكان وتهيئتهم لالندماج في مظاهر الحياة االجتماعية واالقتصادية والثق

 .المناسبمستوى ال

سنسلط الضوء في هذه الورقة على العرض التربوي األساسي بالحوض، من خالل دراسة 

ختلف مسـاته، ومـدى جودة وظروف الخـدمات التعليمية المقدمة في طبيعة التوزيع الجغرافي لمؤس

ت على مؤشرات ومعايير من قبيل عدد األساتذة والتالميذ، عدد الحجرا وسنركز ه.جيومنظومات

تحول  الدراسية، ومدى توفرها على التجهيزات والمرافق الصحية، والوقوف على أهم العوامل التي

 دون الولوج الجيد لها.

دواوير  اعتمدنا في ذلك على استمارة ميدانية شملت تقريبا نصف العدد اإلجمالي لمجموعوقد 

ات هذا أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة لالرتقاء بخدم وخلصنا إلى .(ادوار 51الحوض )عينة 

لمقدمة ليمية االمرفق )إنشاء المزيد من الحجرات الدراسية، الدعم االجتماعي(، فإن جودة الخدمات التع

 هزالةي ، وهو ما يؤدي إلى إعادة إنتاج األمية في صفوف شبابه، وبالتالتتعثرفي الحوض ال زالت 

 به. مستوى التنمية البشرية

  : الكلمات المفاتيح

ة، مؤسسات تعليمية، خدمات تعليمية، ولوجية، تفاوتات مجالي حوض أوريكا، جيومنظومات،

 تنمية بشرية.
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 .المغرب السعدي، المالك عبد جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية ،أستاذ التعليم العالي 2
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Résumé : 

L'éducation est considérée comme l'un des principaux leviers du 

développement, surtout dans une zone montagneuse caractérisée par un taux 

élevé de pauvreté et d'analphabétisme, comme au Grand Atlas occidental. La 

diffusion de l'éducation permet d'éradiquer l'analphabétisme, d'élever le 

niveau de formation de la population et de la préparer à s'intégrer dans les 

aspects de la vie sociale, économique et culturelle. 

Dans cette recherche, nous mettrons en lumière l'offre éducative de base 

dans le bassin, en étudiant la nature de la répartition géographique de ses 

établissements, ainsi que la qualité et les conditions des services éducatifs 

dispensés dans ses différents géosystèmes. Nous allons nous concentrer sur 

des indicateurs et des critères, tels le nombre d'enseignants et d'élèves, le 

nombre de salles de classe et la disponibilité d'équipements et d'installations 

de santé et d’hygiène, et l’identification des facteurs primordiaux qui 

empêchent un bon accès à ces derniers. 

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un questionnaire de terrain 

qui portait sur près de la moitié du nombre total de douars du bassin versant 

(échantillon de 51 douars). Il en dégage que malgré les efforts déployés pour 

moderniser les services éducatifs (création de salles de classe, 

accompagnement social), la qualité des services dispensés dans le bassin 

souffre encore d'un certain nombre d'obstacles, ce qui conduit à la 

reproduction de l'analphabétisme chez sa jeunesse, et freine ainsi le niveau de 

développement humain. 

Mots-clés :  

Bassin versant de l'Ourika, géosystèmes, établissements scolaires, 

services éducatifs, accessibilité, variations spatiales, développement humain. 

Abstract : 

Education is considered one of the main levers of human development, 

especially in a mountainous area characterized by a high rate of poverty and 

illiteracy, such as the Ourika Basin. The spread of education helps eradicate 

illiteracy, raise the level of population formation and prepare them to integrate 

into the aspects of social, economic and cultural life at a higher level. 

In this research paper, we will shed light on the basic educational offer 

in the basin, by studying the nature of the geographical distribution of its 

institutions, and the quality and conditions of educational services provided 

in the various geological systems that make up it, by focusing on indicators 

and criteria such as the number of teachers and students, the number of 
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classrooms, and the availability of equipment and health facilities, and to 

identify the most important factors that prevent good access to them. 

For this, we relied on a field questionnaire that included almost half of 

the total number of the basin’s districts (sample 51 roundabouts), to conclude 

that despite the efforts made to upgrade the services of this facility 

(establishing more classrooms, social support), The quality of educational 

services provided in the basin still suffers from a number of stumbling blocks, 

which leads to the reproduction of illiteracy among its youth, and thus breaks 

the level of human development. 

Keywords :  
Ourika basin, geosystems, educational institutions, educational 

services, accessibility, spatial variations, human development.  

 

 الئحة المختزالت

 بالعربية 

 الرمز  معناه

 ج  جنوب

 مج  فرد ومثنى وجمع(م) جيومنظومة

 شـ شرق

 ش  شمال

 غ  غرب

 ن نسمة

 بالفرنسية
Abréviation, 

sigle 
Signification 

DGUA Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Architecture. 

GPS Global Positioning System. 

HCP Haut-Commissariat au Plan. 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement. 
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  مقدمةال

ى حقق المغرب في السنننننوات األخيرة تقدما كبيرا على مسننننتوى األوراش االقتصننننادية الكبر

، الساكنةغالبية ومنشآت البنية التحتية، غير أن هذا التطور لم ينعكس فعليا على الرفاهية االجتماعية ل

يعرقل وبشننكل يعيق االقتصنناد و افمسننتوى التنمية البشننرية )التعليم، الصننحة، الشننغل( ال زال  ننعيف

اطنين التنمية وإنتاج الخيرات وتوفير مناصننننب الشننننغل، ما ينعكس ال محالة على عية ورفاهية المو

 (.2018)المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 

وقد خصنننصنننت له موارد بشنننرية ومالية مهمة،  بعد الوحدة الترابية، ثاني أولويةيعتبر التعليم 

، حيث 2020و  2016بين سنننننتي  10 %هذا القطاع زيادة بنسننننبة عرفت الميزانية المخصننننصننننة لو

مليار درهم، وبذل مجهودا كبيرا في بناء المؤسننننننسننننننات  72مليار درهم إلى أكثر من  56انتقلت من 

يات، ودور 3التعليمية ية، وداخل لدعم االجتماعي )منح، ومطاعم مدرسنننننن يات مهمة ل ، وتم تطوير آل

أزيد التعاقد مع تم تعزيز هيئة التدريس بفقد الطالب، والنقل، وتوزيع المحافظ(، لكن بالرغم من ذلك 

تاذ 70000من  بات الوظيفة العمومية جديد في نفس الفترة اأسنننننن فالنتائج  ،وهذا تراجع عن مكتسنننننن

وبالتالي فنظام التعليم ال زالت تواجهه صعوبات جمة للخروج  .حققة ليست في مستوى ما تم إنفاقهالم

من األزمننة المزمنننة التي يعنناني منهننا منننذ عقود، والتي تتجلى أهم مظنناهرهننا في انعنندام المسنننننننناواة 

قروية أو خصننوصننا بالمجاالت ال ،واسننتمرار الفوارق االجتماعية والمجالية في الولوج لهذه الخدمات

الجبلية كحوض أوريكا، السننننيما في المسننننتويات ما بعد االبتدائية. وهكذا، فإن حظوظ اسننننتفادة طفل 

، بل إن حظوظ الشاب الحضريمرات من نظيره  3قروي من التعليم الثانوي االعدادي تكون أقل ب 

الثانوية التأهيلية )قلة الثانويات بلدراسنننة في امرات من حظوظ الشننناب القروي  9أكبر ب  الحضنننري

قل  يات والن لداخل كا ها  مات المحفزة على التردد علي خد ية وال تأهيل ية وال مدرسنننننني( اإلعداد األمم )ال

 .(2013المتحدة، 

بالحوض، من خالل  العرض التربوي األسنناسننيسنننحاول في هذه المقالة تسننليط الضننوء على 

(، ومـننندى ولي، ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيليدراسة طبيعة التوزيع الجغرافي لمؤسسـننناته )أ

ماتن مة في مختلف جيومنظو مات التعليمينة المقند عدد من المؤشننننننرات سننننننن ه.جودة الخند ركز على 

سية وسهولة الولوجية بالمؤسسة والمعايير )عدد األساتذة والتالميذ ها ومدى يلإ، عدد الحجرات الدرا

بارها ، باعتهاقف على أهم العوامل التي تحول دونوسنننن .(توفرها على التجهيزات والمرافق الصنننحية

ي الخسننننارة المسننننجلة فو .من المسننننتلزمات األسنننناسننننية ألي مجتمع، وتمثل أحد معايير قيا  تطوره

ألمم المتحدة اتقرير برنامج ها قدروقد التنمية البشننننرية والناتجة عن الفوارق في التربية تكون مهمة، 

ي ، وهي نسنننبة تفوق بكثير نسنننب الخسنننائر الت46%ب  2016 البشنننرية لسننننةحول التنمية  اإلنمائي

، PNUD, 2016) 3%، والدخل 16%أي الصحة  : تتسبب فيها المكونات األخرى للتنمية البشرية

 .(2018المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مذكور عند 

                                                            
ة على مدرسة ابتدائي 7789أزيد من  2019-2018بلغ عدد المؤسسات التعليمية المنجزة إلى حدود موسم  3

 872نها ثانوية إعدادية على المستوى الوطني م 2007 مؤسسة بالوسط القروي و 4762المستوى الوطني منها 

في  360مؤسسة على المستوى الوطني منها  1236في الوسط القروي، في حين بلغ عدد الثانويات التأهيلية 

 (.2020)المملكة المغربية،  الوسط القروي
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 ة الشمولية،بية من منظور الدراسة النسقيوقد اعتمدنا في بحثنا هذا على استمارة ميدانية تركي

 .وعلى خرائطية متخصصة

 اعتماد المنهاج النسقي  .1

  توطين حوض أوريكا وتقديم جيومنظوماته 1.1

، شماال 30' 31 °و 31°، بين الغربي س الكبيرـنناألطل  منري ألوريكا ـننع الحوض النهـننيق

كل من وادي سننننننو  ودرعة، وغ  52' 7°و 34' 7°و ية األحواض النهرية ل عال حده ج  با. وي غر

حو نني الزات وكانجي، ويمتد شننماال  ننمن سننهل الحوز  الشننمالحو نني واد غيغاية وإسننيل، ومن 

 منها تنتمي إداريا لجهة %90، 2كلم 653 المسنننننناحة اإلجمالية لهذا الحوضتصننننننل و (.1)الشننننننكل 

ززات(، الباقية بين جهتي درعة تافياللت )إقليم ور %10يما تتوزع آسنننننفي )إقليم الحوز(، ف-مراكة

ت وجهة سنننو  ماسنننة )إقليم تارودانت(، ويتكون من جماعات أوكايمدن وسنننتي فاطمة وأوريكا أغما

 وتمازوزت، كما يشمل بعض األجزاء الصغيرة من جماعات توبقال وتديلي وأسني.

جيومنظومننات  5 إلى هلنننا بتقسننننننيمننتطبيق المنهنناج النسننننننقي بحوض واد أوريكننا سننننننمح 

)Géosystèmes)4منها ما هو طبيعي كل عناصننر المجالتركب  ، بناء على مجموعة من المعايير ،

التشننننننكيالت و التربات)الوحدات التضننننننناريسننننننية، المميزات الجيولوجية، التطور الجيومرفلوجي، 

االستغالل الرعيوزراعي والتوفر المناخ(، والتأنسن )المعطيات السوسيوديمغرافية وأشكال  النباتية،

 (.1على التجهيزات( )الشكل 

 

                                                            
 (.2022أوكيناز ، NABIL, L., 2006لن تسمح الظرفية هنا لتحديد هذا المنهاج ) 4
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 موقع ومو ع حوض أوريكا. 1لشكل ا

 
 2011إنجاز أوكيناز باالعتماد على أطلس التقطيع الجهوي،  : المصدر

 

غ ج غ، تتتابع على شكل درج من ش -تتخذ الوحدات الجيومنظومية الخمس اتجاه شـ ش شـ 

 : اآلتيما في الجدول إلى ج ك

 جيومنظومات حوض أوريكا.بعض عناصر تقديم  1الجدول 
 الكثافة السكانية )ن( عدد الساكنة االرتفاع الوحدة الجغرافية الجيومنظومة

 (2)ن/كلم

 477 34899 1000-600 سهل  5الجيومنظومية 

 61 5836 1800-1000 تالل  4الجيومنظومية 

 105 18733 2600-1800 هضاب  3الجيومنظومية 

 37 6883 3400-2600 الجبال العليا  2الجيومنظومية 

 شبه فارغة  شبه فارغة  4000-3000 الجبال العليا الباردة  1الجيومنظومية 
جبل توبقال الطوبوغرافية  ، خريطة100000 : 1توبقال الطوبوغرافية  -خريطة أوكايمدن : المصدر

1 : 50000 ،(HCP, 2014)،  2019-2015العمل الميداني. 
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. (HCP, 2014)ن  66351، إلى أزيد من 2014تصنننل سننناكنة الحوض، حسنننب إحصننناء 

ويعتبر من بين أهم المناطق الجبلية الحسنناسننة على مسننتوى جهة مراكة آسننفي، لكونه يشننكل خزانا 

باب )انجراف التربة، اجتثا   الغابة، الكوار  مائيا مهما، غير أنه يعد مجال تدهور متعدد األسنننننن

الطبيعية، الفقر، االسننننتغالل المكثف للموارد الطبيعية،  ننننعف التجهيزات إل .(. وهو ما يهدد دوره 

الحيوي، باعتباره مصننننندر الموارد المائية والنباتية وعنصنننننر التوازن في النظام البيئي للمنطقة. هذا 

ناخ غير المسننننننتقر من جهة، التدهور تتفاعل فيه العوامل الطبيعية من صننننننعوبة التضننننننناريس والم

 واالستغالل والتدبير غير المعقلنين للوسط، من جهة ثانية.

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على استمارة ميدانية تركيبية من منظور الدراسة النسقية الشمولية، 

دادية جمعنا من خاللها المعطيات اإلحصائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية )أولية، ابتدائية، ثانوية اع

 )تقريبا نصف الدواوير(. بالحوض دوارا 51وثانوية تأهيلية( لـ 

كاللوح اإللكتروني  ،تمت االسنننننتعانة في إنجاز هذه االسنننننتمارة على مختلف التقنيات الحديثة

على شننننننكنننل قننناعننندة معطينننات، بنموذج خنننا  وبرقن نف اوتومننناتيكي  لتعبئنننة االسننننننتمنننارة

(NABIL, 2016, 2016 b) كالنظام العالمي لتحديد المواقع  ،المحمولة بالهاتف، وبعض البرمجيات

(GPS لتحنندينند مواقع مختلف التجهيزات التي تم جردهننا في االسننننننتمننارة، وأخرى لقيننا  وتقنندير )

 االرتفاع والمسافة والمسارات التي تم المرور منها.

حورية الجداول المبوقد تمت المعالجة اإلحصننائية لقاعدة المعطيات بواسننطة برنامج إكسننيل، 

(Tableaux croisés dynamiques،)  التي مكنتنا من اختيار أفضننل التوليفات بين مختلف العناصننر

 والمتغيرات.

الجماعات  ةو حالمتحليل المعطيات يتأتى من خالل مجموعة من الرسوم البيانية والخرائط 

 تعليمية.على مستوى التجهيزات والخدمات ال كتفاءم التي تعرف حالة العجز أو اال والج

 مفهوم وتصنيف التجهيزات  2.1

تتعدد وتتنوع التعريفات التي تمنح للتجهيزات والخدمات االجتماعية عموما ومن  ننننننمنها 

التعليمية، كل حسنننب زاوية تخصنننصنننه، فهي مو نننوع اهتمام مجموعة من التخصنننصنننات كالتدبير 

حاولت تحديد مفهوم  والتعمير والقانون والجغرافيا. فاسننننننتقراء مختلف الدراسنننننننات والكتابات التي

 التجهيزات، يبرز وجود كم هائل من التعاريف التي تتميز تارة بالتشابه وأخرى بالتباين.

اإلنشنننننناءات  مفهوم التجهيزات الجماعية بأنها مجموع Hachette))يعرف قامو  هاشننننننيت 

 والشننننننبكننات والمبنناني التي تضننننننمن للسننننننكننان والمقنناوالت الخنندمننات الجمنناعيننة التي يحتنناجونهننا

(COLLECTIF, 2008)ها  ،. التعريف نفسنننننننه أورده بروني وآخرون بأن عندما عرفوا التجهيزات 

 المنشنننننننننآت التي تسننننننتخننندم إلنتننناج وتبنننادل و ننننننمنننان سننننننالسنننننننننة سننننننير الحيننناة االجتمننناعينننة

(BRUNET & al, 1992, p198). 

)الطرق  (Infrastructures) ويميز قننامو  التهيئننة والتعمير بين التجهيزات كبنيننة تحتيننة

)اإلداريننة، التعليميننة والصننننننحيننة  (Superstructures)ت( والتجهيزات كبنيننة فوقيننة لشبكااقي اوبنن

 . (MERLIN & CHOAY, 1988, in DGUA, 2005, p 16)والثقافية والريا ية(

ويعتبر هانسنننن أن التجهيزات الجماعية تشنننكل العناصنننر الرئيسنننية في هيكلة وتنظيم الوسنننط 

والمجاالت المبنية وغير المبنية وشنننبكات النقاط المهيأة، لتقديم خدمة  االجتماعي، وأنها تشنننمل النقاط

 .(HENSEN, 1975 in DGUA, 2005) للسكان الذين يرتادونها
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تتعدد الدراسنننننننات التي تهتم بتصنننننننيف ومعايرة التجهيزات، فهنا  من يميز بين التجهيزات 

 رعاية المؤسسات العمومية الوصية، تحت ،الجماعية العمومية التي تقدم خدمات أو أمتعة للمواطنين

  ،تدخل  منها التجهيزات التعليمية والصحية والدينية واإلداريةو ،بدون مقابل -

تقدم خدماتها للمواطنين، من خالل مجموعة من الوكالء الخوا ،  ،وتجهيزات مخوصصة -

يتم دعمهم أو على األقل تشننننننجيعهم من طرف الدولة )المناطق الصننننننناعية والسننننننياحية 

 والتعاونيات إل .(، 

ها للعموم من طرف  - مات خد قدم  ية، التي ت مات العصننننننرية اليوم خد طة وال وأخيرا األنشنننننن

بيرها مسننننتقل عن الدولة )األبنا  ووكاالت التأمين مؤسننننسننننات خاصننننة، يكون تمويلها وتد

 . (NABIL, 2006) والهاتف والمهن الحرة(

من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالسننننننكنى  أوردت الدراسنننننننة المنجزة

 : ، تصنيفا آخر ينبني على عنصر االستقطاب، تفصل فيه بين(2005) والتعمير

النننننمسننننننننننناواة أو تنننننجنننننهنننننينننننزات النننننقنننننرب النننننتنننننجنننننهنننننينننننزات النننننقنننننائنننننمنننننة عنننننلنننننى 

(Equipements égalitaires ou de proximité تجهيزات التعليم والصننحة والشننباب والريا ننة( ،)

 والعبادة إل .(، والتي تشكل معظم التجهيزات المنتجة، 

وتجهيزات مهيكلة، متخصصة أو ذات مستوى عال )مستشفى، جامعة، مركب ريا ي إل .( 

 وكل التجهيزات الكبرى، التي تؤطر إداريا من طرف اإلقليم أو الجهة. 

هنا  تصنننننننيف آخر ينبني على كون االسننننننتقطاب مطابقا لنوع المجال وتواتر االسننننننتخدام 

 (.2)الجدول 

 عية حسب نوع المجال وتواتر االستخدام.تصنيف التجهيزات الجما 2الجدول 
عتبة الساكنة 

 )نسمة(

نوع التجهيزات  منطقة الخدمة تردد االستخدام

 الجماعية

 فرعية  مدرسة الدواوير يومي إلى أسبوعي ≥ 200

  ، كتابحضانة (Unité de voisinage) وحدة الحي يومي  5000 <

 مدرسة الحي يومي إلى أسبوعي  5000

 إعدادية قطاع حضري أو بلدة صغيرة إلى أسبوعي يومي 15000

 ثانوية قطاع حضري أو بلدة متوسطة يومي إلى عر ي  45000

جهة العمالة أو اإلقليم الذي يوجد به ال اتيأسبوعي إلى مناسب <100000

 مقر الجهة
 جامعة

 جامعة وطني اتيإلى مناسب يأسبوع <100000

 .DGUA, 2005, p 20)) : المصدر

المعايير الدولية في تحديد وتوحيد الوحدة المرجعية لمعايرة التجهيزات، ولتسننننننهيل  تختلف

فتحديد  ،(PNUD, 1973, in NABIL, 2006) ن 10000المقارنة تم تحديد الحصننة أو النسننبة لـنننننننن 

 .(NABIL, 2006, p 5-6) .(Normalisation)النسب يسهل عمليات التوحيد والمعايرة 

 إلدمننناجاعننندة معينننارينننة تتحننندد بهنننا معنننايير ااسنننننننتعمنننال قنننتتفق معظم الننندول على 

(Critères d’insertion)  .تتمثل في التوطين، والولوجية، ومسنناحة القطعة وعتبة السنناكنة المسننتفيدة

والمغرب من بين الدول التي تشننننننتغل وفق هذا النظام، وإن كان، على أرض الواقع، يكتفي بتطبيق 

يدة، في حين أن المعيارين اآلخرين )التوطين  بة السننننننناكنة المسننننننتف معياري مسننننننناحة القطعة وعت

بيسنننننننان في الوثائق، أو أنه يطبق من طرف بعض المؤسننننننسنننننننات دون أخرى والولوجية( يبقيان ح

((DGUA, 2005, p 99. 
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تفاوتات، تعتبر معايير التنفيذ هذه مؤشرات لقيا  تطور حالة التجهيزات العمومية وتقليص ال

 ال معين.أو لتدبير حالة العجز في مج من خالل توفير االستثمارات المناسبة أو و ع أنظمة بديلة،

 توطينال :  

للمحاور الطرقية دخل في تنفيذ وتوطين مشاريع التجهيزات، إذ أن تموقع معظم هذه 

بكة النقل التجهيزات يرتبط بالتسلسل الهرمي للطرق والخدمة المراد تقديمها، وأن يكون قريبا من ش

 10ائية في االبتدالمشتر . بعض الممارسات الدولية تحدد بعد المسافة من موقف الحافلة إلى المدرسة 

 تجهيزات شبكة النقل العمومي. إنشاءأثناء  ،دقائق، وتدعو إلى أخذها بعين االعتبار

لتجميع مجموعة من التجهيزات في قطب واحد جدوى كبيرة )مركز صحي، اإلعدادية، 

لتجميع ان هذا االثانوية، مقر الجماعة، القيادة، دار الطالب إل .(، ال سيما في المجال القروي، وإن ك

ز ويكر  عنصر التمرك في بعض الحاالت يعيق مردوديتها ويجعلها قاصرة على تأدية كل مهامها

 . والالمساواة

 الولوجية :  

تختلف مكونات المسافة والوقت، فهي ذات و عية غير موحدة وتتطلب مرونة في ارتباطها 

بمجموعة من تقلبات األعداد المرتبطة بمجموعة من االعتبارات العامة والخاصة )الديموغرافية، 

للتجهيزات  الضروري للوصولوقت المسافة والاستقاللية فئات الساكنة المعنية إل .(. وقد تم تحديد 

 (quartier) أو خدمة الحي (Desserte de proximité)خدمة القرب  : حسب ثال  فئات هي

(Desserte proche)5 الدائرة( أو خدمة واسعة( )arrondissement( )large Desserte( 

 (.3 )الجدول

 مجاالت الخدمة المقدمة والولوجية حسب نوع التجهيز. 3الجدول 

 ) وحدة الحي (خدمة القرب )حي(خدمة قريبة  خدمة واسعة )مقاطعة(

 د20- 10كلم/  1,5-0,75 د30كلم/  2,25 د30 /لمك 25>

 

 مركز شرطة المنطقة

 عداديةإ

 ثانوية

 مركز صحي 

 دار الشاب

 نادي نسوي

 جامعمسجد 

 ملعب ريا ي

 مدرسة ابتدائية 

 مساحة خضراء صغيرة

 مسجد الحي

 فرن، حمام

 مخفر شرطة 

 .DGUA, 2005)) : المصدر

 مساحة القطعة :  

ي فتم تقليص مساحة القطع األر ية المخصصة للتجهيزات التعليمية وتعويضها بالزيادة 

 العدادي والتأهيلياإذ تم المرور إلى المستوى الثاني بالنسبة لالبتدائي والثالث للثانوي  ،عدد المستويات

 (.4 )الجدول

                                                            
 Desserte de proximitéالمعتاد يطرح لبسا )بعض التعابير تحتاج إلى تعاريف ألن مفهومها  5

 .Desserte proche) و
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 معايير تنفيذ التجهيزات الجماعية. 4الجدول 

 اتالمستويعدد 
الحد األدنى من 

 (2السطح )م

عتبة البرمجة 

 القصوى )نسمة(

 المعايير/ تجهيزات المسافة أو وقت الخدمة 

   )كلم( )دقيقة(

 مدرسة ابتدائية 1,5 20  8000 4000 +2 أر ي

 +3 أر ي
 إعدادية 2,25 30  16000 9000

 ثانوية 2,25 30  32000 10000

 .DGUA, 2005, p 103)) : المصدر

 عتبة الساكنة :  

جهيز، أو يعتمد في تحديد عتبة السكان إما على مجموع عددهم بالمنطقة المراد تزويدها بالت

الغة سن بجزء منهم. فمثال إلنشاء مؤسسات تعليمية، تحدد العتبة باالعتماد على عدد الساكنة الب

 (. 4التمدر  عند مستوى معين في المنطقة المراد تزويدها بهذه الخدمة )الجدول 

  مجهودات ملموسة لكن غير كافية : األساسي بالحوضالتعليم  .2

م بارتفاع يعتبر التعليم رافعة أساسية من رافعات التنمية البشرية، خصوصا في مجال جبلي يتس

مجتمع ما معدل الفقر واألمية ونسبة كبيرة من الشباب في سن الدراسة. فنجاح التعليم في وظيفته ب

م يساعد على من العوامل المساهمة في هذا النمو. فانتشار التعلييعتبر مظهرا من مظاهر نموه وعامال 

ياة محو األمية وانخفا ها، والرفع من مستوى تكوين السكان وتهيئتهم لالندماج في مظاهر الح

 .الراقيةاالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

دائي التعليم األولي واالبت : أسال  هي 4يرتكز النظام التعليمي األساسي المغربي على 

سنوات  6)سنتين باألولي و  سلكتختلف مدد الدراسة بكل و .التأهيلي-والثانوي اإلعدادي والثانوي

ن هذه مالتأهيلي(. كل سلك، -سنوات في الثانوي 3سنوات في الثانوي اإلعدادي و  3 باالبتدائي و

العليا أو  سمح بمتابعة الدراساتوي ،هاراتات والمييهدف إلكساب المتعلم مجموعة من الكفا ،األسال 

 .بدبلومبفتح سبل النجاح واالندماج في الحياة المهنية واالجتماعية، ويتوج 

 شاءإنكعلى مستوى الحوض، وبالرغم من المجهودات المبذولة لتحسين جودة هذا المرفق )

عتريها تفإن جودة الخدمات التعليمية المقدمة في الحوض ال زالت  ،(المزيد من الحجرات الدراسية

مجموعة من التعثرات، وتطرح حولها مجموعة من االستفهامات على غرار مثيالتها في باقي 

تراجعا عن  ، والذي يعتبر"التعاقد" مع الموارد البشرية، منها بالخصو  المجاالت القروية المغربية

 . فة العموميةالمكتسبات في مجال الوظي

 تعليم أولي تقليدي في بداية التحول نحو العصري  1.2

( بتنفيذ 2000ماي  19) 1421صفر  15، الصادر في 1.00.201ينظم الظهير الشريف رقم 

هذا السلك من التعليم ويدمجه في منظومة  ,6بشأن النظام األساسي للتعليم األولي 05.00القانون رقم 

                                                            
، 1184(،   2000ماي  25) 1421صفر  21بتاري   4798الجريدة الرسمية، العدد  6

https ://www.men.gov.ma/Ar/Documents/dahir_EnsPresco.pdf. 
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تنص على إرساء  51.177من القانون اإلطار رقم  IIIمن الباب  8التعليم الرسمي. كما أن المادة 

سنوات، والشروع في  6و  4وفتحه في وجه جميع األطفال المتراوحة أعمارهم ما بين  ،التعليم األولي

بتدائي"، على أن سنوات، ليشكال معا "سلك التعليم اال 3في أجل  ،دمجه تدريجيا في التعليم االبتدائي

المتعلق بمنظومة  51.17سنوات بعد تعميمه )القانون اإلطار رقم  3يتم فتحه في وجه األطفال البالغين 

 (.2019التربية والتكوين والبحث العلمي، 

ة للتعليم يشير رأي المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن الو عيـة الحالي

ور طاألولي في المغـرب تظل بعيدة عـن االنتظارات وعـن األسـس الضرورية لإلسهام في تحقيق 

ة ما وليتربـوي ذو جودة وقابـل للتعميم، يرتكز على حاجات الطفـل وحقوقـه. وتسـتقبل الفصول األ

 سنوات 4طفال في مختلف المؤسسات. ويشمل هـذا العدد مـن هم في سن أقل من  658789يناهز 

ال، طف 588040سنوات،  5و  4وفي الفئة المتراوحة أعمارهـم ما بين  .5ومن هم في سن أكثر من 

وسـط مت% منهم يرتادون حاليا مؤسسات التعليم األولي. وتظل نسبة استفادة اإلنا  أدنى من ال44

ة من هن األقـل استفادو. 2016% سـنة  44، لترتفع إلى 2007% سـنة 42 يم تتجاوزالوطني، حيث 

)التي تتراوح  . وعرفت نســبة األطفال المستفيدين من التعليم األولي بالمناطق القروية%25هذا الطور 

% 28إلى  42من ، إذ انتقلت نسـبتهم 2017و  2007سنوات( تراجعا ما بين  5و  4أعمارهم بين 

 (.2017)المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 

 هاهم% من الدواوير على أقسام للتعليم األولي، أ39يتوفر حوالي  أوريكة على مستوى حوض

 بعضها أنجز من طرف الخوا . وتسهر جمعيات الدواوير علىو ،توفره جمعيات المجتمع المدني

لين ع متدخسواء باالعتماد على مواردها الخاصة، أو من خالل شراكات مم، يتأمين فضاءات التعل

إبرام  تموقد ي .المحسنين، في حالة بناء أقسام جديدةو الجماعة الترابيةو آخرين كالتعاون الوطني

حد األقسام أاتفاقيات شراكة بين هذه الجمعيات والمديرية اإلقليمية للتعليم، يتم بموجبها استغالل 

 .بمدرسة الدوار في التعليم األولي، بينما تعمل الجمعية على توفير أجرة المدر الشاغرة 

يتم كل الرياض )ج روض( بالدواوير مرتبطة بشبكة عمومية للكهرباء. أما الماء الشروب ف

 2 م جوأدناها بال 5 م % من دواوير الج47% )أعالها 37تأمينه إما بواسطة شبكة عمومية، حوالي 

 .5 م % من دواوير الج5ن طريق اآلبار بنسبة (، أو ع14%بـ 

حفر، بنسب تتجاوز  في عادمةالحوض مياهها الب % من رياض الدواوير29وتصرف حوالي 

رف ، بينما يتم ص2 و 3 م % على التوالي بالج14و  20، وبحوالي 4و  5 م % من دواوير الج40

 3 م % والج11بـ  5 م وخصوصا في الج، %10المياه المستعملة بواسطة شبكة عمومية في حوالي 

 %.15بـ 

                                                            
غشت  9الموافق ل  1440ذي الحجة  7المؤرخ في  1.19.113صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم  7

 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 51.17، بتنفيذ القانون اإلطار رقم 2019
 https ://aref-lsh.men.gov.ma/ar/Documents/.pdf.  

https://aref-lsh.men.gov.ma/ar/Documents/القانون%20الإطار%20رقم%2051%2017%20المتعلق%20بمنظومة%20التربية%20والتكوين%20والبحث%20العلمي.pdf
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 خصائص التعليم األولي بحوض أوريكا. 3-2الشكالن 

 

 
 (، معالجة ذ نبيل لحسن.2018-2017أوكيناز، استمارة التجهيزات ) : المصدر

حجرة واحدة، ب% 27)حجرات،  3و  1توفر بهذه الرياض بين المتتراوح عدد الحجرات 

إلى أخرى. إن أهم جيومنظومة هذه األرقام تختلف من و (،حجرات 3 ب% 8حجرتين و ب %4 و

%، 14بـ  2 م %، وأدناها بالج40بحوالي  4 م نسبة للرياض المكونة من حجرة واحدة سجلت بالج

% على 21و  11بنسب تصل إلى  5 م والرياض التي تتوفر على حجرتين أو ثال  تتواجد أساسا بالج

 (.3-2التوالي )الشكالن 
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التي يشتغل فيها  ،مع بعض االستثناءات ،دد المعلمين، عموما، يتناسب مع عدد الحجراتوع

تتوفر على معلم واحد. هذه  ،على مستوى الحوض ،% من الرياض31معلمين بنفس الحجرة. فحوالي 

% 8نسبة  ة، فيما ال تتعدى الرياض التي تتوفر على معلمين أو ثالث4 م % بالج40النسبة ترتفع لتصل 

 .5 م % من رياض الج22على مستوى الحوض، وهو ما يعادل 

مجموعة من هذه الرياض أصبحت تعرف اكتظاظا كبيرا، خصوصا في الدواوير التي تتوفر 

، وحوالي 50% من هذه الرياض ال يتعدى عدد أطفالها 27على حجرة دراسية واحدة. وعموما فحوالي 

 .(3-2 )الشكالن 100و  50% منها يتراوح عدد أطفالها ما بين 12

ال زال عرض التعليم األولي بالحوض يعرف نقصا ملحوظا، إذ أنه يظل رهينا باالعتماد على 

، وبين الفتيات فوارق بين مختلف المناطق القرويةالقطاع الخا  والمجتمع المدني. وبالتالي، فإن ال

الحاجيات  بعد تلب موالتي ل ،وليوالذكور، تظل قائمة، رغم اإلنجازات التي تحققت في مجال التعليم األ

 الالزمة للتعميم.

 العرض التربوي بالتعليم االبتدائي  2.2

باعتباره  ،يشكل التعليم االبتدائي حجر الزاوية في المنظومة التعليمية المغربية، لما له من أهمية

القاعدة األساسية، التي ترتكز عليها باقي المراحل التعليمية لدى التالميذ، ونظرا للمشاكل التي يعرفها 

 (.2014هذا المستوى بالعالم القروي )صديق، 

والمركزيات،  أنواع من المدار  )الفرعيات 3على مستوى الحوض، التعليم االبتدائي يتم في 

%. وإذا كان حضور هذه األخيرة 10 و %25و  63 على التواليثم المدار  المستقلة إذ تغطي 

، فإن النوعين اآلخرين )المركزيات والفرعيات( متواجدتين في كل 5 م يقتصر على الج

 . جيومنظوماتال

يات والفرعيات. ارتفاع عدد الحجرات بالمدار  المستقلة، بالمقارنة مع المركز 4ظهر الشكل ي

حجرات، فإن معظم المركزيات تتكون من  3%( تتوفر على أقل من  55فإذا كانت معظم الفرعيات )

 حجرة. 18% من المدار  المستقلة على عدد يتجاوز 8%، فيما تتوفر 16حجرات بنسبة  6إلى  3
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 عدد األقسام والمعلمين بحوض أوريكا. 4الشكل 

 
 (، معالجة ذ نبيل لحسن.2018-2017أوكيناز، استمارة التجهيزات ) : المصدر

يتناسب توزيع عدد المعلمين مع توزيع عدد الحجرات. فبالرغم من كون عدد الفرعيات مرتفع 

على مستوى الحوض، بالمقارنة مع المدار  المركزية والمستقلة، فنصيب الفرعية الواحدة من 

آلخرين، إذ أن نصف عدد الفرعيات بالحوض تتوفر على أقل من المعلمين يبقى أقل من النوعين ا

معلمين، ويرتفع هذا العدد ليصل  10إلى  5% من المركزيات بها 22معلمين، في حين أن حوالي  5

 % من المدار  المستقلة.8معلما في حوالي  30أكثر من 

من معلمي  %56ينعكس عدد الحجرات والمعلمين على عدد التالميذ لكل معلم. فحوالي 

تلميذا. فيما تصل نسبة المعلمين الذين يدرسون أقساما  35و  20بين ما الفرعيات يدرسون أقساما تضم 

 3 م % على التوالي، وتتمركز في الج4و  2تلميذا نسب  35أو يزيد عن  20عن  تهاذعدد تالميقل 

 .40و  30بين  ما% من المدار  المستقلة أقساما بعدد تالميذ 8. هذا، في الوقت الذي يدّر  فيه 5 و

وبالرغم من تضر  الحوض وتشتت دواويره، فالولوجية لمؤسسات التعليم االبتدائي عموما 

% على 55كلم ) 1% من الدواوير تبعد عنها المدرسة االبتدائية بأقل من 84تبقى ميسرة. إن أزيد من 

% للمدار  المستقلة(. فيما تلك التي تبعد عنها المدار  6 للمركزيات، و% 24مستوى الفرعيات، و 

 .3 و 5 م % من الدواوير لكل منهما، وتتمركز في الج6كلم تمثل  3-2 أو 2-1بـ 

أعطت وزارة التربية الوطنية األولوية لبناء المدار  الفرعية، وهو ما كان له تأثير على معدل 

التمدر ، غير أن ذلك لم يواكبه، في كثير من األحيان، تحسن في جودة التحاق األطفال في سن 

الخدمات المقدمة بهذه األقسام، التي تبقى معزولة في غالب األحيان. فقد صادفنا بدوار أماسين مجموعة 

من التالميذ، من المفروض أنهم في مستويات متقدمة من السلك االبتدائي )القسم الخامس والساد (، 

 يستطيعون تهجي الحروف العربية.بالكاد 
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العديد من الفرعيات بادرت الوزارة الوصية والسلطات العمومية والجماعات القروية بإحدا  

 األساسيتقريب خدمات التعليم ل ،والتأهيلية في بعض القرى النائية عداديةوالمدار  والثانويات اإل

ما يصعب مأمورية المديرون م ،ة الولوجغير أن هذه المؤسسات تكون في الغالب صعب .من التالميذ

للرفع من معنوياتهم ومساعدتهم على القيام  همتفقد أحوالوالمدرسين،  عملمواكبة الذين يفترض فيهم 

نفس الشيء بالنسبة و .ات(الفرعيب خصوصا)تعتر هم بواجبهم والوقوف على نوعية المشاكل التي 

 ،التالميذب ة المدرسينالتربوية وعالق الممارسةعلى نوعية  الذين من المفروض أن يقفوا ،نيلمفتشل

عدة مشاكل  ،في كثير من األحيان ،يواجه المدر و بانتظام.عملهم  واتبعيتالمدرسين و واطرأن يؤو

يستفيد من الترقيات في الوقت وبالتالي فهو ال ، من طرف المفتةتقييم عمله بسبب عدم  ،إدارية

  بهذه المجاالت. تهومردودي تهتأثير بليغ على نفسي ولهذا، ية لألقدمية المطلوبةالمناسب، وفي المدة العاد

 عدد التالميذ وولوجيتهم للمؤسسات التعليمية االبتدائية بحوض أوريكا. 5الشكل 

 
 (، معالجة ذ نبيل لحسن.2018-2017أوكيناز، استمارة التجهيزات ) : المصدر

والمتمثلة في إحدا  مجموعة من الفرعيات بحجرة  ساهمت المجهودات التي بذلتها الدولة،

حجرتين بالقرب من التجمعات السكنية في المناطق النائية، في تقريب هذا المرفق من الساكنة،  أو

وبالتالي تشجيع التمدر  ورفع عدد المتمدرسين )خصوصا الفتيات( بهذه المجاالت. غير أن معظم 

دود من الحجرات المعزولة، وتعاني، في غالب األحيان، هذه الوحدات المدرسية تتكون من عدد مح

من نقص التجهيزات األساسية )سور، ماء شروب، مراحيض إل .(، وهو ما يؤثر على جودة 

 واستمرارية التعليم بهذه المجاالت.
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إن معظم المؤسسات التعليمية في الحوض مرتبطة بشبكه عمومية للكهرباء، باستثناء فرعيتي 

ولمان، التي تتوفر على طاقة شمسية، وتمشي التي ظلت بدون كهرباء، إلى غاية إجراء أكادير نايت ب

 .2 م استمارة التجهيزات، وكال الفرعيتين بالج

ينما % من المؤسسات االبتدائية بالحوض من شبكة عمومية للماء الشروب، ب71يتزود حوالي 

فرعيات ودة بالماء الشروب، معظمها ب% منها غير مز20% منها على اآلبار، فيما ال زالت 6يعتمد 

 .3 م ، وبعض المركزيات بالج2 و 3 و 4 م الج

% من مؤسسات التعليم االبتدائي بالحوض في تصريف مياهها المستعملة 73يعتمد حوالي 

، فيما ال 3و  5 م % منها مرتبطة بشبكة عمومية للصرف، تتمركز كلها بالج8على الحفر، وأقل من 

%( على مستوى الفرعيات 16هذه المؤسسات على صرف صحي، أغلبها )% من 18تتوفر 

 (.6 )الشكل

 تجهيز المؤسسات التعليمية االبتدائية بالمرافق األساسية. 6الشكل 

 
 (، معالجة ذ نبيل لحسن.2018-2017أوكيناز، استمارة التجهيزات ) : المصدر

ومناخ( في ارتفاع نسبة الهدر يساهم نقص التجهيزات وقساوة الظروف الطبيعية )تضاريس 

المدرسي. فضعف تزود المدار  بالماء الشروب وغياب الصرف الصحي والمراحيض والهاتف، 

ضرورية في هذه المناطق ذات المناخ القاسي( في العديد من الوقبل كل هذا وذا  غياب التدفئة )

ميذ والمعلمين على حد السواء. كما المدار  االبتدائية في المناطق الجبلية، يجعل التدريس صعبًا للتال

أن اإلدارة تواجه صعوبة كبيرة في تعيين معلمين للمدار  البعيدة. جزء كبير من أولئك الذين يقبلون 

وظائفهم  ينركتايتخلون عنها أيًضا مبكًرا، أو يقدمون إجازات مر ية طويلة األجل،  ،مناصبهم

 ار  المعنية، ويزيد من نسب األقسام المشتركة. شاغرة، وهو ما يزيد من اكتظاظ األقسام في المد

 المجهودات المبذولة في التعليم االعدادي غير كافية  3.2

سنوات، ويربط  3على غرار التعليم االبتدائي، يدوم  ،يعتبر التعليم الثانوي اإلعدادي إجباريا

بين السلكين االبتدائي والثانوي التأهيلي أو التكوين المهني، وبالتالي فهو يكتسي أهمية كبرى في العملية 

 التربوية للتلميذ. 
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)إعدادية لكل جماعة(. ويتم إنشاء المؤسسة في مركز  اتإعدادي-ثانويات 5الحوض مجهز بـ 

اخلية أو دار للطالب والطالبة إليواء التالميذ القادمين الجماعة، وتنشأ بجانبها، في غالب األحيان، د

 (.5 من الدواوير النائية، فيما يستفيد تالميذ آخرون من النقل المدرسي، الذي توفره الجماعات )الجدول

 توزيع الثانويات اإلعدادية المتواجدة بالحوض حسب الج م. 5الجدول 

 الماء  الكهرباء  المؤسسة التعليمية   م الج
الصرف 

 الصحي 

عدد 

 األقسام 

عدد 

 التالميذ 

عدد 

 األساتذة 

تالميذ/ 

 األستاذ

تالميذ/ 

األستاذ/ 

 م ج

 21 38 782 26 حفرة ش ع ش ع إعدادية تمازوزت 5 م الج

 5 م الج 26
إعدادية جمال الدين 

 األفغاني
 22 35 779 14 حفرة بئر ش ع

 34 58 1984 25 ش ع ش ع ش ع إعدادية عالل الفاسي 5 م الج

 3 م الج
إعدادية المركب 

 التربوي أغبالو
 61 15 915 15 حفرة ش ع ش ع

40 

 19 7 132 4 حفرة ش ع ش ع إعدادية أوكايمدن 3 م الج

 (.2018-2017أوكيناز، استمارة التجهيزات ) : المصدر

 شبكة عمومية. : ش ع

تستقطب كل المؤسسات التعليمية ، إلى حدود العشرية األولى من هذا القرن، 5 م ظلت الج

اإلعدادية. ويفسر ذلك بارتفاع الكثافة السكانية، التي ينتج عنها ارتفاع عدد التالميذ، وسهولة الولوجية 

بالمقارنة مع باقي الجيومنظومات، حيث تم تأسيس داخليات تابعة لها، إليواء تالميذ جيومنظومة بهذه ال

طمة وأوكايمدن(. ومع ارتفاع عدد التالميذ القادمين من هاتين دواوير عالية الحوض )جماعتي ستي فا

، تم العمل على إنشاء المركب التربوي ألغبالو 5 م الجماعتين وارتفاع الضغط على مؤسسات الج

 (.2018)تعليم ثانوي إعدادي وتأهيلي(، ثم إعدادية أوكايمدن مؤخرا )

الخاصة بالتعليم الثانوي اإلعدادي  على أهم التجهيزات والموارد البشرية 5 م تتوفر الج

أستاذا(. وهو ما ينعكس على معدل تأطير األساتذة للتالميذ،  131حجرة دراسية، و  65بالحوض )

تلميذا /أستاذ، مع تسجيل اختالفات مهمة فيما بين الجيومنظومات والمؤسسات المعنية.  31الذي يصل و

تلميذا/أستاذ  40تلميذا، بينما يرتفع هذا المعدل ليصل  26يدر  حوالي  5 م إذ نالحظ أن كل أستاذ بالج

نفرد إعدادية المركب التربوي ت(. وعندما يتعلق األمر بمسألة اكتظاظ األقسام، 5)الجدول  3 م بالج

وذلك بسبب ارتفاع عدد الدواوير التي تغذي هذه المؤسسة،  .أستاذ / 40أغبالو، حيث يفوق عدد التالميذ 

غرافية الكبيرة التي تشهدها هذه الدواوير وجماعة ستي فاطمة ككل في السنوات والدينامية الديمو

 األخيرة.
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 توزيع المؤسسات التعليمية بحوض أوريكا. 7الشكل 

 
 .2018-2017معطيات المديرية اإلقليمية للتعليم بالحوز، العمل الميداني  : المصدر
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 أوريكامعطيات التعليم الثانوي اإلعدادي بحوض  8الشكل 

 
 (، معالجة ذ نبيل لحسن.2018-2017أوكيناز، استمارة التجهيزات ) : المصدر

مزودة بشبكة عمومية للكهرباء والماء  ضوإذا كانت كل المؤسسات الثانوية اإلعدادية بالحو

، فإن نسبة التغطية بشبكة الصرف الصحي بهذه المؤسسات ال زالت  عيفة، إذ يقتصر 8الشروب

 تواجدها بالثانوية اإلعدادية لعالل الفاسي. 

الحوض. فإذا كانت  جيومنظوماتتتوزع هذه المؤسسات التعليمية بشكل متفاوت بين مختلف 

ال تتوفران  29و  4 م عداديتين، فإن الجعلى ثانويتين إ 3 م ثانويات إعدادية والج 3تتوفر على  5 م الج

إلى االنتقال خارجها لالستفادة من  2 و 4 م على أي مؤسسة من هذا النوع، وهو ما يضطر تالميذ الج

 (.5 م إلى الج 4 م ، بينما ينتقل تالميذ الج3 م ينتقلون للج 2 م هذه الخدمة )تالميذ الج

كلم  10% من دواوير الحوض بأقل من 57أن اإلعدادية تبعد عن  9تبرز معطيات الشكل 

 10% من الدواوير بمسافة تتراوح بين 25(، بينما تبعد عن 2 م % بالج50و  5 م % بالج84)

لحوض، % من الدواوير على مستوى ا8كلم في حوالي  30كلم، بل يمكن أن يصل هذا البعد إلى  20 و

 .2 م % من دواوير الج29وتقريبا 

                                                            

 التي تعتمد على بئر للتزود بالماء الشروب. ،فغانيباستثناء جمال الدين األ -8

 ذات تضاريس وعرة وباردة، وبالتالي فهي شبه خالية من السكان. 1 م الج -9
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 الثانويات اإلعدادية والدواوير بحوض أوريكا )كلم(.المسافة بين  9الشكل 

 
 (، معالجة ذ نبيل لحسن.2018-2017أوكيناز، استمارة التجهيزات ) : المصدر

  ضعف العرض التربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي بالحوض 4.2

يشير التقرير المرجعي لبرمجة التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة العامة إلى  رورة 

سريرا  160حجرة، مع داخلية مرتبطة بها تتكون من  12برمجة إنجاز ثانوية تأهيلية مكونة من 

 (.MUAT, 2016ن ) 11500بمجال قروي عندما يتجاوز عدد ساكنته 

يتوفر الحوض على عدد أقل من مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، بالمقارنة مع مؤسسات 

 5 م مؤسسات، تتركز أساسا في الج 3التعليم االبتدائي واإلعدادي، فعدد الثانويات التأهيلية ال يتجاوز 

يات التأهيلية تستأثر بثلثي الثانو 5 م . وعلى غرار مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي، فإن الج3و 

 .2016بالحوض، بعد أن تم إنشاء نواة ثانوية تأهيلية بالمركب التربوي ألغبالو سنة 

 الثانويات التأهيلية المتواجدة بحوض أوريكا حسب الج م. 6الجدول 
المؤسسة  الج م

 التعليمية

الصرف  الماء الكهرباء

 الصحي

عدد 

 األقسام

عدد 

 التالميذ

عدد 

 األساتذة

 ذتالميذ/األستا

 22 35 779 14 حفرة ش ع ش ع زينب النفزاوية 5 م ج

 18 38 673 17 ش ع ش ع ش ع المختار السوسي 5 م ج

ثانوية المركب   3 م ج

 التربوي أغبالو

 8 8 60 6 حفرة ش ع ش ع

 19 81 1512 37 - - -  الحوض

 (.2018-2017أوكيناز، استمارة التجهيزات ) : المصدر

 شبكة عمومية : ش ع

تلميذا، بمعدل  1512أستاذا لحوالي  81حجرة، يدر  فيها  37تتكون هذه المؤسسات من 

(. عدد التالميذ، الذين يتابعون بالتعليم الثانوي التأهيلي، 6تلميذا/ أستاذ )الجدول  19تأطير يصل إلى 

بارتفاع  ئك الذين يدرسون في السلك الثانوي اإلعدادي. ويمكن تفسير ذلكل عيف، بالمقارنة مع أو
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 ،بعدة أسباب هيفسر بدور وهذا .نسبة الهدر المدرسي بين هذين السلكين، خصوصا في صفوف اإلنا 

من جملتها محدودية الدعم االجتماعي على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي وبعد المؤسسات عن 

 الدواوير.

 .المسافة بين الثانويات التأهيلية ودواوير حوض أوريكا )كلم( 10الشكل 

 
 (، معالجة ذ نبيل لحسن.2018-2017أوكيناز، استمارة التجهيزات ) : المصدر

التي قلصت نسبيا وبالرغم من تأسيس نواة للتعليم الثانوي التأهيلي بالمركب التربوي ألغبالو، 

% من هذه الدواوير ال زال بعد 59من المسافة التي يبعد بها هذا المرفق عن دواوير العالية. فحوالي 

وتكبر هذه المسافة لتتراوح بين  .4و  5 م كلم، خصوصا بالج 13التعليم الثانوي التأهيلي عنها يتجاوز 

 (.3 م % بالج45و  2 م % بالج100% من دواوير الحوض )33كلم في أزيد من  33 و 14

المؤسسات ذات الصلة باإليواء تعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي بال مت مؤسساتعّ د  

)دور الطالبات واألقسام الداخلية( لتشجيع استمرار تمدر  التالميذ، وخصوصا اإلنا  إلى مستويات 

الرؤية عمال بمضامين وتم هذا  .متقدمة، والحد من توقف مسارهن عند السنة السادسة ابتدائي

التربية مؤسسات م بمبدأ تكافؤ الفر  لولوج في رافعتها األولى، إلى االلتزا ،التي تدعو االستراتيجية

 ،"مواصلة الجهود لمحاربة الهدر واالنقطاع المدرسيين، وتجفيف منابعهما"وخاصة إلى  والتكوين،

 لى إعطاءإتدعو والتي تخول تمييزا إيجابيا لفائدة األوساط القروية وشبه القروية،  ،الثالثة الرافعةو

 الحد من االنقطاع الدراسي في المناطق القروية، وشبه القروية، األسبقية، في الجهود الرامية إلى

التي تتميز بها تلك  ،بعين االعتبار نسب االنقطاع المرتفعة تخذوقد أ .والمناطق ذات الخصا 

 .(2014المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، )أوريكة الحوض بما فيها ، المناطق
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 خاتمة ال

نه وبالرغم من المجهودات التي بذلت )الميثاق الوطني للتربية والتكوين بأإجماال يمكن القول 

فقطاع  .( 2015-2030، والرؤية االسـتراتيجية2009-2012 ، والبرنامج االستعجالي2000-2013

 ة إلىالعودإلى  تؤديتواجهه مجموعة من التحديات التي تكسر إيقاع نموه، و تالتعليم بالحوض ال زال

. وتشكل إكراهات الفقر والعزلة العوائق الخارجية الرئيسية المسببة األمية في صفوف الشباب تفشي

، فيما ترتبط العوامل األخرى )الداخلية(، بكمية ونوعية البنية وخصوصا عند الفتيات للهدر المدرسي

شروب، الماء السور، كالالتحتية )صعوبة الولوج، رداءة استقبال التالميذ نقص التجهيزات األساسية 

.(، والموارد البشرية )قلة األساتذة، رداءة ظروف عيشهم إل .( في هذه المناطق إل  التدفئة المراحيض

 بلية.الريفية الج

انعدام مرتبطة ب عموماوالمغرب أوريكة خصوصا في حوض أهم مظاهر أزمة التربية إن 

 تأثير في الفشل الدراسيإذ غالبا ما يكون لهذه الفوارق  .االجتماعية والمجالية المساواة وتعميق الفوارق

يمكن أن للهشاشة والتهمية، الشيء الذي   حايا الهدر المدرسيوتعرض ، وقفوفي التكرار والت

إعادة إنتاج الهشاشة وتوسيعها، وتهمية وينجم عنه في نهاية المطاف  .االنحراف والعنف يدفع بهم إلى

 ككل. المجتمعداخل مجاله وقادر على إيجاد مكانة له  شباب غير

الهيئة الوطنية للتقييم  هاقدرتالتي  ،باإل افة إلى التكلفة المالية التي يتسبب فيها الهدر المدرسي

مليار درهم )ابتدائي، ثانوي اعدادي، ثانوي تأهيلي( علما أن المنقطع عن  2أزيد من  في 2016ة سن

بين األمم،  الحط من مكانة المغرب، وبالتالي بالعودة إلى حالة األمية الدراسة منذ التعليم االبتدائي مهدد

 .التنمية البشريةمؤشر  في أدنى مستويات سلم حيث يسجلومن مرتبته في التصنيفات الدولية، 

 المراجع

لجنة األمم المتحدة  تقرير،العربي،  المغرب ببلدان الشباب  عيةو : 2013المتحدة، األمم 

. عبر األثير، PDF.  ،  125، المغربا، مكتب شمال أفريقي -االقتصادية ألفريقيا 

https ://www.majalat.org/sites/default/files/2020-

08/etre_jeune_au_maghreb_fr.pdf، 10.09.2021 : تمت زيارته في. 

 الرؤية االستراتيجية لإلصالح : 2014األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  المجلس

المجلس األعلى للتربية  من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء، تقرير، المغرب 2030-2015

-https ://www.csefrs.ma/wp. عبر األثير، PDF .  87والتكوين والبحث العلمي، 
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content/uploads/2017/07/Lavis-du-Conseil-disponible-en-arabe.pdf تمت ،
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 : مدرسة العدالة االجتماعية : 2018األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  المجلس
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-https ://www.csefrs.ma/wp. عبر األثير، PDF .  53العلمي، 
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content/uploads/2018/05/Une-e--ducation-de-justice-sociale-AR.pdf تمت ،

 .10.09.2021 : زيارته في

المستدامة، االستعراض الوطني الطوعي إلنجاز أهداف التنمية  : 2020المملكة المغربية، 

األثير، . عبر PDF    142المملكة المغربية، ، تقرير، التقرير الوطني

https ://www.hcp.ma/region-eddakhla/attachment/2019177 ،تمت زيارته في : 

10.09.2021. 

تقرير حول الجهوية المتقدمة،  : 2011المغربية، اللجنة االستشارية للجهوية،  المملكة

مشروع التقطيع الجهوي، أطلس التقطيع الجهوي المقترح، أطلس الخرائط الجهوية، تقرير، المغرب.، 

29  . PDF ،عبر األثير .

http ://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/regionAr.pdf،  تمت

 .20.03.2021 : زيارته في

من صنننفر  15الصنننادر في  1-00-201الظهير الشنننريف رقم  : 2000المختصنننة،  الوزارة

 قانون بشأن النظام األساسي للتعليم األولي. 05-00( بتنفيذ القانون رقم 2000ماي  19)1421

المتعلق بمنظومة التربية والتكوين  51.17القانون اإلطار رقم  : 2019المختصة،  الوزارة

-http ://www.umi.ac.ma/wpعبر األثير، .PDF .  29 والبحث العلمي، قانون، المغرب.

content/uploads/2019/05/05/2020 : ، تمت زيارته في. 

دراسنننننة  : التنمية الترابية وإعداد المجال بالمناطق السنننننهوبية : 2014صنننننديق عبد النور، 

جماعتي تادارت وأوالد رحو بحوض جرسيف )إقليم جرسيف(، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في 
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