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  الجيل الجديد  -الفرصة الثانيةإعالن عن طلب عروض مشاريع 

  2016برسم ميزانية  في مجال التربية غير النظامية
 

 ةالعام األهداف -1

 ؛ةجدداريع والتجارب المالنهوض بالمشقصد تنمية ودعم الشراكات ذات النوعية مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني مواصلة  في إطار

في مجال ربط التعليم العام بالتكوين المهني وتوفير فرص التربية والتكوين من أجل اإلدماج  ،2030-2015 االستراتيجيةية وتنزيال للرؤ

 ؛لليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة

المهني التي تقوم بها لتكوين ابالتدرج والتكوين التربية األساس بتثمين تجارب دمج عبر  برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد،إطار إرساء وفي 

المحلي أو التجربة التي  اإلنتاجيالجمعيات عبر شراكات متعددة لفائدة اليافعين المنقطعين عن الدراسة من أجل التأهيل والتكوين بتنسيق مع النسيج 

الجيل الجديد  -الفرصة الثانية كز امرإحداث وضع تصور لمشروع مجدد يتمثل في بالجهوية للتربية والتكوين بعض األكاديميات شرعت فيها 

 :تزاوج بينو برامج التكوين التي توفر، للتربية والتكوين

  من أجل اكساب المستفيدين الكفايات األساس والمستعرضة الضرورية لإلدماج في التعليم النظامي أو التكوين المهني  التربويالتأهيل

 .أو متابعة االستئناس الحرفي

  السوسيو مهنيدماج والتوجيه والمواكبة من أجل االعلى إكسابهم المهارات التكوينية األساسية  ةساعدللممهني الحرفي والاالستئناس. 

 
أمام في طلب العروض، باب المشاركة  ،2016برسم السنة المالية ، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيتفتح  االطارفي هذا 

 على الشروط التالية: توفرتالتي ، والهيئات المدنيةالجمعيات 

 والمهني الحرفياالستئناس و التأهيل التربويبين  تكون قادرة على تنفيذ مشروع يزاوج أن، 

 يستجيب للمعايير التالية: بهاخاص  أن تتوفر على مركز 

 

  مستفيد 60أن تكون الطاقة االستيعابية ال تقل عن، 

 الكراسي وسبوراتمجهزة بالطاوالت ووفر على قاعات للتعليم األساسي أن يت، 

  للتكوين المهني واالستئناس الحرفي أو ورشات قاعاتأن يتوفر على، 

  الموازيةلألنشطة  فضاءأن يتوفر على. 

 ،أن يتوفر على مرافق صحية 

 .أن يتوفر على شروط الوقاية والنظافة والسالمة 

 

 مكونات ملف المشروع: .2

نظمة للشراكة بين الدولة والجمعيات، يشترط أن يتضمن ملف الترشيح على الم 2003-07على مضامين دورية الوزير األول عدد  بناء

 الخصوص:

 الئحة أعضاء المكتب، )القانون األساسي، وصل اإليداع، محضر آخر جمع عام، مصادق عليه الملف القانوني للجمعيةنسخة من  -

 (؛دى المجلس األعلى للحسابات، وصل اإليداع للتقرير أو التقرير المالي لالتقرير األدبي والمالي للجمعية

 بالجمعية، بأهدافها وبالمشاريع والتجارب التي تقوم بها في الميادين ذات الصلة؛ يتعريفملف  -

مكونات المشروع: السياق، األهداف، آليات وآجال االنجاز، التفصيل المالي للمشروع، مصادر التمويل ونسبة المساهمة ملف يتضمن  -

 الخاصة بالجمعية.

 جمعية، وتلك التي في طور اإلنجاز؛ال أنجزتها لشركاء، والمشاريع التيالئحة ا -

 حول المركز الذي سينفذ فيه المشروعمفصلة بطاقة تقنية  -

 
 

 من الدعم المعايير المعتمدة لالستفادة .3

 :تي تستجيب للمعايير التاليةيتعلق األمر على الخصوص بالمشاريع ال

 ة القانونية للجمعية، انسجام المشروع مع القانون األساسي، شفافية التسيير المالي واإلداري(سالمة الملف القانوني للجمعية )الوضعي .1

 :في تجربة الجمعية .2

  ،مجال التربية غير النظامية 

  التكوين المهني أو بالتدرج والتأهيل الحرفي وأنشطة اقتصاديةمجال،  

 تسيير وتدبير مراكز مماثلة، 

 في التعليم النظامي أو التكوين المهني والحياة العملية؛ ر النظاميةالتربية غي المستفيدين من إدماج 

  التكوين المهني والحياة العملية؛والمتدربين بالمدمجين في التعليم النظامي  التالميذتتبع ومواكبة 

  الممدرسين والتواصل معهم ومع أوليائهم غير اليافعيناستقطاب، 
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  نتظام في وضع التقارير والوفاء بالتزاماتها؛اال وخاصة من حيثتدبير للشراكات السابقة 

النجازه  المقترحةالميزانية التركيب المالي وعدد المستهدفين و ،طبيعة المشروعاألهداف المذكورة ب للمشروع )التالؤمالبناء المتكامل  .3

 (؛الخاصة بالجمعيةالذاتية والمساهمة 

المشروع وتيسير اإلدماج  إنجاح أجل من ومساهمين متدخلين مع شركات وإبرام للمشروع داعمين استقطاب على الجمعية قدرة .4

 ؛واالرتقاء بالجودة

 .التنفيذ الناجع لمختلف مراحل المشروع لضمان )اللوجستيكية، البشرية و المادية( الجمعيةإمكانيات  .5

 

 آجال وضع المشاريع:  .4

التربية غير مديرية بمقر ة التربية الوطنية والتكوين المهني وزارتجدر اإلشارة إلى أن آخر أجل لوضع ملفات الترشيح لدى مصالح 

وذلك إلى حدود الساعة الرابعة بعد  6201 اكتوبر 10يوم أكدال، الرباط، هو  زنقة وادي فاس، شارع األبطال،زاوية  31النظامية، الكائن ب 

 الزوال.

من طرف لجنة انتقاء  المتبارية في إطار هذا اإلعالنالمشاريع ي فكما أنه وطبقا لدورية السيد الوزير األول المذكورة، فسيتم النظر 

 المقدمة. المشاريعمركزية مكلفة بالبث في 

  :لالتصال والمزيد من المعلومات .5

: للوزارة االلكترونيللمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الوثائق المكونة للملف، يرجى سحب هذه األخيرة من الموقع 

www.men.gov.ma   بمديرية التربية غير النظامية عبر البريد االلكتروني:  االتصالأوenf@men.gov.ma   أو 43.05.37.77.05أو على الرقم .

 .0537770513الفاكس: 

https://www.men.gov.ma/
https://www.men.gov.ma/
mailto:enf@men.gov.ma
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 ملحق إعالن طلب العروض

 لمرتقبة من طلب العروض النتائج ا
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 لفائدة اليافعين المنقطعين عن الدراسة  الفرصة الثانية الجيل الجديد مشاريعللمشاركة في طلب العروض 

 يتعين على الجمعية الراغبة في المشاركة، أن تعمل على: 

 تحضير المشروع:

 خلين في مجال اإلدماج المهني والتكوين بالتدرج في مجاالت اإلدماج المهني إبرام اتفاقيات شراكة مبدئية بين الجمعية والفاعلين والمتد

 من اجل ضمان نجاح إدماج المستفيدين المهني؛ باإلقليمالمتاحة 
  ،عدة تدبير المشروع )الوثائق اإلدارية والتربوية والمالية  وتهييئتجميع عدة التكوين للتأهيل التربوي وعدة االستئناس والتدرج المهني

 والمادية لمسك المشروع( بتوافق مع توجيهات الوزارة والعدة التي يتم بناؤها مع شركاءها؛

 واألكاديمية، والتعاقد معهم للعمل في مديرية انتقاء جميع الموارد البشرية التي ستعمل بالمشروع، من طرف لجنة مشتركة بين الجمعية وال

 المشروع. 

 على مستوى التكوين:

 المهني وفق المحددات  والتكوينالمحدد في برنامج التأهيل التربوي الغالف الزمني السنوي المسجلين بالمركز من  دينيالمستف تمكين

 المعتمدة في هذا المجال؛

  ومتابعة حصص االستئناس المهني والتداريب؛ لمستفيدين ومواظبتهم على الدروسل المسار التكوينيتتبع  

 ن البرنامج؛توفير تكوين حرفي ومهني للمستفيدين م 

 توفير فرص التداريب العملية داخل الورشات الحرفية والمقاوالت المهنية؛ 

 توفير أنشطة موازية ثقافية وفنية لفائدة المستفيدين؛ 

 اقتصادي؛-توجيه ومواكبة المستفيدين المتخرجين من المركز لإلدماج السوسيو 

 من منشطين للتأهيل المدرسي ومكوني االستئناس المهني والحرفي حسب  نامجلضرورية لتأطير وتنفيذ البرالتربوية ا تعبئة األطرو توفير

 .مساعد اجتماعيالتكوين و التخصصات المعتمدة في المشروع ومشرف تربوي لتتبع تنفيذ
 

 على مستوى التدبير:

 لتدبير خدمات المركز؛تعبئة الموارد البشرية واألطر الضرورية و توفير 

 زية بما في ذلك قاعة متعددة الوسائط؛تجهيز فضاءات األنشطة الموا 

 سيير المركز؛كفيلة بتمعلوماتية والمكتبية التوفير جميع المعدات والوسائل ال 

  تمكين المستفيدين من معايدة طبية دورية؛ 

 تأمين المستفيدين في إطار المركز والورشات الحرفية والمهنية؛ 

 المحاسباتية للمشروع. مسك الوثائق اإلدارية والتربوية والمالية والمادية 


