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 صحفيبالغ 
 

 ة للفرصة الثانيةيالمنتدى الس نوي للش بكة المتوسط المملكة المغربية تحتضن 

التعليم و الس يد سعيد أأمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ترأأس ، الرابط، 3532يوليوز  7الأربعاء  

كة الجلسة االفتتاحية لأشغال المنتدى الس نوي للش باليوم،  العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي ابسم الحكومة،

لى جانب كل من الس يدة جيوفاان ابربريس، ممثلة اليونيس يف ابلمغرب المتوسطية للفرصة الثانية، والسادة كريم  ،ا 

أأمالل، السفير المندوب الوزاري بوزارة الشؤون الخارجية وأأورواب بفرنسا، وجاكوب الو، ممثل االتحاد من أأجل 

 المدير العام المساعد للمؤسسة الأوروبية للتعاون والتنمية. ،وأأرنو بريتش ،المتوسط

 7و 8أأايم لى مدى ع ،لمناظرة المرئيةحضوراي وعبر تقنية ا تنظمالتي  ،هذا المنتدى الس نويأأشغال  تتميزو 

 3535بمشاركة الش بكة المغربية لجمعيات مدرسة الفرصة الثانية التي تأأسست خالل شهر دجنبر  ،3532يوليوز  6و

طار الدينامية ا حداث ش بكة مد لتي تعرفها بالدانفي ا  لمصادقة على عضويتها كذا ابو  ارس الفرصة الثانية الجيل الجديداب 

 المتوسطية.ضمن الش بكة 

لى جانب مديرية التربية غير النظامية ومنظمة اليونيس  وتساهم الش بكة المتوسطية للفرصة الثانية  يف في ا 

رساء النموذج المغربيي لمدرسة الفرصة الثانية واالرتقاء بجودة التكوينات به  ادعم الش بكة المغربية التي ستساهم في ا 

دماج الش باب المنقطع عن الدراسة وفي شعاع من أأجوأ ليات الترافع وحشد الدعم واال   ل المساهمة في تأأهيل وا 

 وضعيات هشاشة.

هيئة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط )فرنسا، ايطاليا،  21 تضم المتوسطية الش بكةولال شارة فا ن 

لتكوين توحيد وتجميع الفاعلين المدنيين في مجال ا وتعمل على البرتغال، تونس، اس بانيا، الجزائر، مصر ولبنان(

جل ذلك لقاءات س نوية تصادق خاللها على برامج العمل من أأ  تنظمو ج المهني للش باب غير الممدرسين، واال دما

ذ وطلبات العضوية،  ج الفرصة ، واس تكشاف أ فاق تطوير نموذارسات الجيدمناس بة لتقاسم الممتشكل هذه اللقاءات ا 

 الثانية.

 3526مشروع مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد ابلمغرب يعرف منذ س نة  التذكير أأن ذا، ويجدره

جديدا تم ا حداثها  زامرك 60 الدراسيوالذي بلغ خالل هذا الموسم الل عدد المراكز المفتوحة، دينامية متصاعدة من خ

ما  هذه المراكز تس تقبلو مركزا أأحدثت من طرف شركاء الوزارة 26من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و

تتكلف  جمعية شريكة للوزارة 255وبمشاركة أأزيد من  س نة 26و22 من الفئة العمرية ما بين ة ومتعلممتعلم 0255يفوق 

لى علما بأأن الوزارة تر التكوينات والمرافقة من أأجل اال دماج المهني للمس تفيدين، بتس يير المراكز وتوفي الرفع من طمح ا 

لى  نعدد المس تفيدي  .3533س نة أألف في  35من هذه المراكز ليصل ا 
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