
دراسة حالة إبتكار إجتماعي

تفاصيل األنشطة التي تقدمها الجمعية :

تمدرس  دعم  للجنة  الرئيسي  البرنامج  وهو  للنجاح”:  “منحة  برنامج   •
التي  الّدور  وتمويل  بإنشاء  البرنامج  هذا  ويسمح  القرويات.  الفتيات 
ويساعد  االعداديات،  من  بالقرب  الّدور  هذه  وتقع  الجمعية.  أسستها 
البرنامج في تمويل تكاليف هذه المؤسسات. وبالتالي، يتم تعيين المديرة 
ومدبرة الدار، من قبل لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات، التي تصرف 
المختلفة  واالحتياجات  الطعام  وجبات  الجمعية  تغطي  كما  رواتبهما. 

للفتيات المقيمات.
القرويات  الفتيات  تمدرس  لجنة دعم  تدعم  الشريكة:  الجمعيات  • دعم 
لمدة  الشركاء  برنامج دعم  نحو االستقاللية. يستمر  الشريكة  الجمعيات 
بشكل  المركز  إدارة  المحلية  الجمعية  على  يجب  ذلك  وبعد  سنوات،   3

مستقل.
• التواصل والتوعية: تنتج الجمعية دراسات نوعية وكمية، تدمج شهادات 
وتوعية.  تواصل  كأدوات  الدراسات  نتائج  وتستخدم  رقمية،  ومعطيات 
تعليم  لصالح  االجتماعية  التعبئة  بتعزيز  الجمعية  تلتزم  الطريقة،  وبهذه 
الفتيات من المناطق القروية، بين الفاعلين في مجال التعليم وصناع القرار 
الفتيات  والمجتمع المدني. وفي هذا الصدد، تعمل لجنة دعم تمدرس 
القرويات، على تطوير مقترحات الستراتيجية التدخل والتعبئة االجتماعية 
تتناسب مع السياق المحلي، بهدف تطوير السياسات العمومية في مجال 
التعليم،  كما تسعى الجمعية إلى توعية أصحاب القرار والفاعلين المحليين 
بدورهم ومسؤوليتهم في إنشاء آليات اجتماعية الستبقاء األطفال في 
المدرسة، وخاصة الفتيات، في جميع مراحل التعليم. وتخاطب الجمعية 
الُفضلى.  الممارسات  وتبادل  الخبرات  تبادل  خالل  من  المدني  المجتمع 
وأخيرًا، فهي تشجع على تعزيز تمثيلية الوسط القروي، وذلك من خالل 
إنشاء جمعية طالبات اإلعدادي القرويات، ألجل دعم اللجنة في مهامها.
الرئيسية للجنة دعم  التمويل أحد األنشطة  التمويل: يعد تعبئة  • تعبئة 

تمدرس الفتيات القرويات، التي تمول تطوير وعمل البيوت.

التعليم، وهذا يظهر من  المغرب ال تستفدن جميعهن من  اإلناث في  إن   
خالل معدل األمية بالمغرب فبحسب األرقام التي نشرتها المندوبية السامية 
من   22,2٪ مقابل  أميات،  النساء  من   42,1٪ فإن   ،2018 سنة  للتخطيط 
الرجال.  ويزداد هذا التفاوت في المناطق القروية، حيث تبلغ نسبة األمية بين 
النساء ٪60,1، مقابل ٪34,9 بين الرجال.  وتوضح هذه المعطيات استمرار 
ظاهرة  وهي  القروية،  المناطق  في  الفتيات  صفوف  بين  المدرسي  الهدر 
ناتجة عن عدة عوامل : أولها، بعد المدارس عن المساكن، وهذه المشكلة 
تعود لعدم كفاية البنيات التحتية المستقبلة. ثم قلة وسائل النقل، مما يزيد 
من صعوبة الوصول إلى المؤسسات.  وأخيًرا، زواج القاصرات، والذي يبدو أنه 

عامل مؤثر في الهدر المدرسي.

وصول  تسهيل  في  القرويات،  الفتيات  تمدرس  دعم  لجنة  مهمة  تتمثل   
نشر  هو  الجمعية  طموح  فإن  وبالتالي  المدرسة،  إلى  القرويات  الفتيات 
الفتيات  المدارس، وذلك الحتواء  بالقرب من  الطالبات  بيوت  مجموعة من 
الفتيات  تمدرس  دعم  لجنة  تضمن  المدرسي.  للهدر  المعرضات  الصغيرات 
المحلية،  الجمعيات  وساطة  خالل  من  الطالبات،  بيوت  تطوير  القرويات 
الفتيات  تمدرس  دعم  لجنة  لدى  الطلبات  بوضع  الجمعيات  هذه  تقوم  إذ 
القرويات، ألجل إعداد وتسيير بيوت الطالبات،  وتساعدهم اللجنة في تنظيم 
وتمويل وإطالق المراكز. وبالتالي من الناحية العملية، يتم استغالل كل مركز 
من قبل الجمعيات المحلية الشريكة للجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات، 

التي تضمن حسن تسيير هذه المؤسسات والعالقة مع المستفيدات.  

لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات



 وقع النموذج
منذ إطالقه سنة 2000، استفادت 4000 فتاة من برنامج “منح المستقبل”. يتمثل الدعم المقدم من لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات، في الشراكة 

مع 29 جمعية محلية، من خالل 45 دارًا موزعة على 42 جماعة قروية.
وباإلضافة إلى الوقع على المستفيدات من البرنامج، تساعد الجمعية على خلق دينامية جديدة في المدن التي تعمل بها. ويتيح البرنامج إمكانية االلتقاء 
والتواصل بين الفاعلين المحليين واآلباء واألمهات والمستفيدات. وهكذا يصبح البيت الُمستِقبل فضاًء للمواطنة، ومكونًا من مكونات الحياة المجتمعية. 
بشكل عام، تمكن مبادرة لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات، من زيادة الوعي بين المواطنين والسلطات العمومية. حيث إن حضور الجمعية في وسائل 

اإلعالم، ومشاركتها في لقاءات عديدة مع الفاعلين المؤثرين، يسمح بخلق وعي عام بهذه المشكلة الكبرى في المغرب.
الّدور.  وأخيًرا، تستفيد  القرويات، من خالل توفير وظائف جديدة لهن لتنمية  الفتيات  القروية من لجنة دعم تمدرس  النساء في المناطق  كما تستفيد 

الجمعيات المحلية من إشراف وخبرة لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات، لبناء نفسها وتطوير نموذج مستدام.


