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 بالغ حصفي    
 

 : 2016-2017امرتبية غري امنظامية مومس  لأكسام ادلخول امرتبوي

 
-6107غري امنظامية برمس املومس ادلرايس  دلخول امرتبوي لأكسام امرتبيةا 6102 كتوبرأأ  01 الإثننييوم  ينعوق

6102.  

من الأظفال واميافؼني غري  91.111حوايل ىذه امس نة   ، اذلي  سيس هتدفىذا احلدث امرتبوي ويزتامن

 مع اميوم اموظين نورتبية غري امنظامية وحماربة الأمية اذلي يؤرش ػىل اهعالكة ادلراسة بأأكسام امرتبية غري امنظامية، املمدرسني

بغاية تكويهنم  ،من أأجل ثوفري فرصة اثهية همتدرس الأظفال واميافؼني غري املمدرسني ،برشاكة من مجؼيات اجملمتع املدين

دماهجمو   .امتكوين امليين  واحلياة امؼمويةيف امتؼومي امنظايم أأو  اإ

 ، 6105-6102وكد اس تلعبت برامج امرتبية غري امنظامية خالل املومس ادلرايس امفارط 

 : مهنم ة ومس تفيدامس تفيد 26.625 يناىز ما

 69.818 دماهجم مبارشة يف أأسالك امتؼومي الابتدايئ وامثاهوي الإػدادي  ظفةل وظفال ػرب غري ممدرسني مت اإ
ىل امعفل"لظة امرتبوية املمتثل يف معوييت برانمج امتؼبئة اجملمتؼية نوي  ."كافةل نوتؼبئة اجملمتؼية"ومعوية  "من امعفل اإ

 69.872 ظ ،مس تفيدة ومس تفيدا كامت مجؼية اميت  621امرشاكة مع ار برانمج امفرصة امثاهية من خالل يف اإ
مهنا  %49نورتبية غري امنظامية، حيث يتواجد  امركز  0.011داخل ما يناىز  تربواي امنشع 0088 بتشغيل

ػاكة ثؤظرمه  621، فضال غن اس تفادة ابموسط املروي  ة رشيكة.مجؼي 02من الأظفال يف وضؼيات اإ
   2152 اذلين اس تفادوا من  من بني ثالميذ امرتبية غري امنظامية املدجمني ابمتؼومي امنظايم مس تفيدة ومس تفيدا 

ظار امرشاكة املدمعة، و 281، مهنم برانمج املواكبة امرتبوية ظار 6.272يف اإ   "مسارات واػدة".مرشوع يف اإ
  6598  ظار برانمج امفرصة امس تفيدة ومس تفيدا امرتبوي ىل امتأأىيل اإ  مثاهية اجليل اجلديد اذلي هيدفيف اإ

، وس يوهمينمن أأجل امتوجيو والإدماج امسافؼني غري املمدرسني ومتكيهنم من الإس تئناس امليين ومرافلهتم نوي
ىل ، ابلإضافة اإ من اميافؼني  اذلين اس تفادوا من ىذه اخلدمات 86امبعحاء بفاس اس تلعاب  مت مبركز حيث

جة ، ظنقبثالث هجات امرش  والإدماج امليين املنفذ ق نورتبيةمن اميافؼني من مرشوع أ فا 0705فادة اس ت
 مع مجؼيات خمتوفة. 799ثعوان احلس مية وادلار امبيضاء سعات و

 

سيام برامج امرتبية غري امنظامية، كام متزي املومس امفارط ظار الاس يف الإدماج امرتبوي نومياجرين ابإ رتاثيجية يف اإ

ضافة اإ من أأبناء املياجرين من دروس امرتبية غري امنظامية 666حيث اس تفاد  ،نويجرة وانوجوءاموظنية  من  2915ىل ، اإ

رساءوكذا مب ،سجوني يف امتؼومي املدريس امؼاديالأجاهب امل  ظالق ورش  بة املدرسة غري امنظامية امرمقيةجتر  واصةل اإ واإ

  امتفكري يف منوذج امثاهوية الإػدادية غري امنظامية ابستامثر املوارد امرمقية.


