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Global for Survey and Consulting 
  مؤسسة العالمية لألبحاث و االستشارات

 الدار البيضاء، المغرب 
2019يناير  17  

 بالغ صحفي 

عفيالتعلييلتوسهملدعموعلىالضوءعلىالبطالةباعتبارهاأهممشاكلهم،ةربايسلطالمغ
 حسب االستطالعمالمجاني،

األفروباروميتر في ،وفقاآلخرمسحلبطالةهيالمشكلةاألكثرأهميةوالتييريدالمغاربةأنتعالجهاالحكومةإنا

 .الذييظهرأيضاتفضيلشعبيقويلتوسيعالتعليمالمجانيإلىالمستوىالجامعيو،المغرب

طالة بشكلة مللتعامل مع يقترحونأنأفضلطريقة، وفرص الشغلالحكومةفيخلقألداء هم الضعيففي تقييم لمواطنونويواصال

 تحسين جودةولشباب، التي تنشؤها ا المقاوالتالشباب هي توفير الحوافز للمقاوالت الخاصة، وإنشاء خطوط ائتمان لتمويل 

 .التعليم والتدريب

من  نسبةكبيرةل وتفض. فيالبالدمنأجلتحسينجودةالتعليمدفع مصاريف التعليمؤيدون فقطمنالمغاربةيقليالاكماتظهرالدراسةأنعدد

شجع يي. رغمأناألغلبيةالساحقةتعتقدأنالتعليمالمجانضعيفةالتعليمالمجاني،حتىلوكانتجودةالتعليمالمواطنين

 دة.علىالجوبياثر سلتمدرسيألمستوىالجامعي،فإنأكثرمننصفالمغاربةيعتقدونأنارتفاعمعدالتاليشمالتعليمالفتياتوأنهينبغيأن

إصدار ويتزامن

طالةوإدفالحدمنالببهدوف،البياناتمعجهودالمغربإلصالحسياساتالتعليموالتدريبالمهنيمنأجلضمانتطابقأفضلبينالتدريبوالتوظيهذه

 ماجالشباببشكلصحيحفيسوقالعمل.

 

 لنتائج الرئيسيةا

 جيدجدا" أو" جيد" أنالحكومةتقومبشكل( بالمائة 11) مغاربة 10 صرحفقطواحدمنكل "

 (.1رسم البيانيلا) (بالمائة 18) 2013 نقاطمئويةمنذ 7 بخلقفرصالشغل،وهذاانخفاضبنسبة

 بالمائة من  66ذكره  إن البطالة هي المشكلة األكثر أهمية والتي يريد المغاربة أن تعالجها الحكومة ، وفقاً لما

 (.2رسم البيانيلا)المستجيبين

 ( ئةبالما 34) صرحالمغاربةأنأفضلطريقةللتعاملمعمشكلةبطالةالشبابهيتوفيرالحوافزللمقاوالتالخاصة

 (بالمائة 25) ريب،وتحسينجودةالتعليموالتد( بالمائة 27) ،وإنشاءخطوطائتمانلتموياللمقاوالتالتيتنشؤهاالشباب

 (.3رسم البيانيلا)

 (. 4بيانيرسم اللا)دفعمصاريفالتعليممنأجلتحسينجودةالتعليم ( بالمائة 14) يؤيدواحدفقطمنكلسبعةمغاربة

 .ضعيفةمجانيحتىلوكانتالجودةالتعليمالأنهمناألفضاللحصولعلى( بالمائة44) ربةامغ 10كل أربعةمنوصرح

 و تعليمالفتياتشجعنهيوأ( بالمائة91) لمستوىالجامعييشمالعلىأنالتعليمالمجانييجبأنتوافقلبيةساحقةمنالمغاربةإن أغ

 (.5رسم البيانيلا) بالمائة( 87ى المرحلة الثانوية )لوصولهن إ

 يوافقونبشدة" أو" يوافقون( "بالمائة 53) أكثرمننصفالمغاربة "

 .علىأنالتعليمالمجانيقدمّكنمنرفعنسبةالتمدرس،ولكنعلىحسابالجودة
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  األفروباروميتر

المواطنين حول الديمقراطية والحكامة واالقتصاد ، يقيس مواقف  أفريقي غير حزبي يهو مشروع بحث األفروباروميتر:

 والمجتمع المدني ومواضيع أخرى.

الجولة السادسة  خاللدولة  36دولة أفريقية، وتوسعت إلى  12في  1999عام  بحوثجراء الالشروع في إبدأ 

. 2018/2016 خالل لجولة السابعةو ا 2015/2014  

من خالل توفير بيانات ذات جودة عالية لصانعي السياسات ، فرصة للتعبير عن آرائهم : إعطاء المواطنين الالهدف

العاديين. مواطنينومنظمات المجتمع المدني ، واألكاديميين ، ووسائل اإلعالم، والجهات المانحة والمستثمرين ، وال  

ارات بإجراء حث والتكوين واالستشللب GSC قامت مؤسسة بالمغرب،. بحثيقوم شريك وطني بإجراء البكل بلد إفريقي، 

 استطالع  األفروباروميتر للجولة  السابعة. 

 الرسوم البيانية

 2018| المغرب|تقييم أداء الحكومة في خلق فرص الشغل : 1الرسم البياني 

 

تسمع بما  ئ، أم أنك لمشكل سيبجيد، أم  كيف تقيّم أداء الحكومة الحاليّة في التعامل مع المسائل التالية: هل تتعامل معها بشكلالسؤال المطروح: 

 . : خلق فرص عملفيه الكفاية عن هذه المواضيع إلبداء رأيك؟
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 2018المغرب | أهم المشاكل التي تواجه البالد |: 2الرسم البياني 

 

 (قصىأات كحد ثالث إجاب برأيك، ما هي أهم المشاكل التي تواجه المغرب وعلى الحكومة معالجتها؟)ذكر المستجيبينالسؤال المطروح:  

  2018كيف تعالج الحكومة مشكلة بطالة الشباب؟| المغرب |: 3الرسم البياني 

 
 أيمنالحلولترىأنالحكومةيجبأنتتبناهامنأجلمواجهةبطالةالشباب؟السؤااللمطروح:
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شبابدعم جودة التربية و التكوين بالنسبة لل
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الخاصة للرفع من تشغيل الشباب
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 2018هل يريد المواطنون التعليم المجاني ألوالدهم؟ |المغرب |: 4الرسم البياني 

 

 () هل أنت متفق أو غير متفق؟  2أو العبارة  1أي من العبارات أقرب إلى وجهة نظرك؟ أختر العبارة السؤال المطروح: 

 : من األفضل أن تكون لدينا مدارس مجانية حتى لو كانت جودة التعليم ضعيفة1العبارة 

 التعليم : من األفضل تحسين جودة التعليم و لو على حساب أن نؤدي مصاريف 2العبارة 

 2018آراء حول سياسات التعليم  | المغرب |: 5الرسم البياني  

 

و أنك ال تتوفر أق أو موافق، ير موافغبالنسبة للعبارات التالية المتعلقة بالسياسة التعليمية المتبعة في البالد، أخبرني ما إذا كنت السؤال المطروح: 
 على المعلومات الكافية إلعطاء وجهة نظرك؟
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مكنت من رفع نسبة التمدرس، فإنها حققت 

.ذلك على حساب جودة التعليم

يم مجانية مصاريف التسجيل تشجع على  تعل

الفتيات و وصولهن إالى الباكالوريا
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التعليم الجامعي
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 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 GSCلألبحاث واالستشارات العالمية  ؤسسةم

 األستاذ محمد عبد ربي

 0661991774رقم الهاتف : 

 globalconsulting.gsc@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

 www.afrobarometer.orgكما يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 

 

                             /Afrobarometer                  @Afrobarometer                          

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.afrobarometer.org/

