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 في مجال إعالن عن طلب عروض مشاريع

 الجديد  الجيل-الثانيةالفرصة مدرسة  

  2022برسم ميزانية 
 

 

 

 ةالعام األهداف -1

خاصة  المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51-17لقانون اإلطار رقم ا ألحكام تنفيذا

ربية والتكوين من أجل "محاربة الهدر في مجال ربط التعليم العام بالتكوين المهني وتوفير فرص الت

واالنقطاع المدرسيين، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في إحدى مكونات منظومة التربية 

 ؛والتكوين والبحث العلمي أو إعدادهم لالندماج المهني"

بر شراكات متعددة المهني التي تقوم بها الجمعيات عالتكوين بالتربية األساس تجارب دمج ل اتثمينو

ودعم  المحلي اإلنتاجيالمنقطعين عن الدراسة بتنسيق مع النسيج  والشباب لفائدة اليافعيناألطراف 

 الفاعلين المحليين؛

 شراكة معوب الجهوية للتربية والتكويناألكاديميات الوزارة بمعية لتجربة التي شرعت فيها ومواصلة ل

-الفرصة الثانية مدرسة كز امرإحداث شروع مجدد يتمثل في م تنفيذمن أجل  جمعيات المجتمع المدني

 زاوج بين:عرضا تربويا يتوفر الجيل الجديد 

  لمتابعة  الكفايات األساس والمستعرضة الضرورية المتعلمينمن أجل اكساب  التربويالتأهيل

 ، أو االندماج في الحياة العملية؛التكوين المهني

  أو االدماج المهني من أجل  األساسية الحرفية بهم المهاراتعلى إكسا ةساعدللمالمهني التكوين

 ؛المهني مواصلة التكوين
  في سوق دماج من أجل االالمستفيدين في بناء المشروع الشخصي وتوجيه ومواكبة مرافقة

 ؛الشغل
 وتنمية الحس الستكشاف مواهب المتعلمين  أنشطة التفتح الفني والثقافي والرياضي والرقمي

 .االبداعي
على عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لتدبير هذه المراكز وتنفيذ  النموذجيعتمد تصور هذا و

والمديريات اإلقليمية للتربية والتكوين بتنسيق وإشراف مباشر لألكاديمية الجهوية ، برامج التكوين بها

بالنسبة لالتفاقيات  )مديرية التربية غير النظامية(حيث تتكلف الوزارة المحتضنة لهذه المراكز، و

 الجمعية وتتكلفبدعم مالي للجمعية من أجل المساهمة في توفير التكوين وتدبير المركز، المركزية، 

، التداريب المهنية والدعم االجتماعي والمرافقة لالندماج المهني وتوفير باستقطاب وتكوين المتعلمين

 مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة ةشراكال علىمن المشروع  من أجل تحقيق النتائج المنتظرةوتنفتح 

 .اليافعين والشباب في وضعية عدم التمدرسبمجاالت تكوين وإدماج ودعم 

مديرية التربية غير  -األولي والرياضةوزارة التربية الوطنية والتعليم تفتح  اإلطارفي هذا 

أمام ، حصتينكون من الم في طلب العروضباب المشاركة  2202برسم السنة المالية ، النظامية

بالمواصفات المطلوبة تحت مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد، القادرة على تنفيذ مشروع الجمعيات 

 .اديمية الجهوية للتربية والتكوينإشراف وبتنسيق مع األك
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  الموطنة بمؤسسات تعليمية الجيل الجديد-الفرصة الثانية مدرسة مراكز تدبير ولى:األ حصةال
 

موطنة في مؤسسات  مراكزالمشروع التربوي التكويني بالتي ستدبر الجمعيات ط في ويشتر

 أن تتوفر على الشروط التالية: الجهوية للتربية والتكوين تابعة لألكاديميات تعليمية

  من أجل المهني  والتكوينأن تكون قادرة على تنفيذ مشروع يزاوج بين التأهيل التربوي

 ؛ستفيديناالدماج السوسيو مهني للم

  ة كز سوسيو تربوياكز للفرصة الثانية الجيل الجديد أو مرامرلها تجربة في تدبير أن تكون

 ؛مماثلة

 ؛تستقطب داعمين للمشروع وإبرام شراكات مع متدخلين ومساهمين من أجل إنجاحه أن 

 الفقرة الرابعة( المذكورة أسفله من الدعم أن تتوفر على المعايير المعتمدة لالستفادة(. 

 

 :يجب أن تندرج المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات ضمن أحد المراكز التاليةو

 

 مركز المديرية اإلقليمية األكاديمية 
عدد 

 المستفيدين

 60 محمد الشيخ  اإلعداديةالثانوية  كلميم كلميم واد نون

 30 الثانوية التأهيلية سيدي صالح زاكورة درعة تافياللت

 مراكش أسفي

 60 سة ادريس األولمدر مراكش

 40 مدرسة لحسن واعزيز آسفي

 25 مدرسة المنصور الذهبي الحوز

 الشرق
 200 مدرسة لالنزهة وجدة أنجاد

 60 مدرسة القدس جرسيف

 الدار البيضاء سطات
 60 مؤسسة لال أسماء الفداء مرس السلطان

 60 مدرسة لالنزهة موالي رشيد

 الرباط سال القنيطرة

 الرباط
 50 ادية يعقوب المنصورإعد

 50 مؤسسة محمد الخامس

 50 مدرسة ابن زيدون سال

 60 مدرسة عمار ابن ياسر سيدي قاسم

 خنيفرة-بني مالل
 60 مدرسة العرفان الفقيه بنصالح

 60 مركز العامرية بني مالل

 60 مدرسة موالي علي الشريف فاس  فاس مكناس

 طنجة تطوان الحسيمة
 120 ة الشهيد محمد الزرقطونيمدرس العرائش

 60 مدرسة طارق بن زياد الحسيمة
  

الموطنة بفضاءات  الجيل الجديد-الفرصة الثانية مدرسة مراكز تدبير :الحصة الثانية
 للمعايير التالية: تستجيبيجب أن التي و سوسيو تربوية

 

  مستفيد؛ 60الطاقة االستيعابية عن ال تقل أن 

 الطاوالت والكراسي الوسائل التعليمية )تعليم األساسي مجهزة بأن يتوفر على قاعات لل

 ؛..(وسبورات

  مجهزة بالوسائل  الحرفيأن يتوفر على قاعات أو ورشات للتكوين المهني واالستئناس

 ؛والمعدات التقنو بيداغوجية

 ؛التفتح الثقافي والفني والرياضيألنشطة  اتأن يتوفر على فضاء 

 ؛أن يتوفر على مرافق صحية 

 أن يتوفر على شروط الوقاية والنظافة والسالمة. 
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 الدعم المالي للمشروع: -2

التأطير جوانب دعم ميزانية المشروع المنتقى يهم  مديرية التربية غير النظامية فيالوزارة/ تساهم 

التكويني  /حسب مكونات العرض التربويوالتنشيط الثقافي والفني  المهني والتكوينالتأهيل التربوي و

 ميزانية.الاالعتمادات المتوفرة في ذلك وفق و ،تبعا لخصائص كل حصة، ومقترح في المشروعال

 مكونات ملف المشروع: -3

المنظمة للشراكة بين الدولة والجمعيات،  2003-07بناء على مضامين دورية الوزير األول عدد 

 :يشترط أن يتضمن ملف الترشيح على الخصوص

 األولي وزير التربية الوطنية والتعليم جه إلى السيد طلب الحصول على الدعم المالي مو

 ؛مع تبيان الحصة موضوع المشروع التربية غير النظامية يةمدير/والرياضة

  القانون األساسي، وصل اإليداع، محضر  مصادق عليه الملف القانوني للجمعيةنسخة من(

 ية...(؛التقرير األدبي والمالي للجمع الئحة أعضاء المكتب، آخر جمع عام،

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

 ؛(1رقم )وذلك وفق المرفق 

  الئحة مشاريع الجمعية المنجزة أو التي في طور اإلنجاز مع بيان مبلغ الدعم المرصود لكل

 ؛المساهمات العمومية والئحة الشركاء ومبالغمشروع 

 وآجال االنجازمن طرف الجمعية مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه  حالمشروع المقتر 

واللوجيستيكية المخصصة لذلك، وبيان والفئات المستهدفة وكذا الموارد المالية والبشرية 

للتمويل مقترحة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية وذلك وفق النموذج المرفق االخرى مصادر ال

 (2)رقم 

 مع الرسائل المتبادلة  تمت تعبئتهم للمشاركة في المشروع المحتملين والذين لشركاءالئحة ا

المشاريع التي أنجزتها الجمعية، وتلك التي في طور ، إضافة إلى والتعهدات والعقود األولية

 اإلنجاز.

 من الدعم المعايير المعتمدة لالستفادة -4

وانسجام المشروع مع  ،للجمعيةإلداري التسيير المالي وا ووضعيةسالمة الوضعية القانونية  -1

 لقانون األساسي وأهداف الجمعية؛ ا

 المشروع؛ محتضنمقر المركز  بالجهةتوطين الجمعية  -2

 تجربة الجمعية في: -3

 ي، ومجال التربال 

  ،مجال التكوين المهني أو بالتدرج والتأهيل الحرفي وأنشطة اقتصادية 

 ،تسيير وتدبير مراكز مماثلة 

 ين من التربية غير النظامية في التكوين المهني والحياة العملية؛إدماج المستفيد 

 تتبع ومواكبة التالميذ المدمجين والمتدربين بالتكوين المهني والحياة العملية؛ 

 ؛استقطاب اليافعين غير الممدرسين والتواصل معهم ومع أوليائهم 

 والوفاء بالتزاماتها؛ تدبير للشراكات السابقة وخاصة من حيث االنتظام في وضع التقارير 

البناء المتكامل للمشروع، وانسجام مكوناته، واستجابته لألهداف المرجوة من إعالن طلب  -4

 العروض؛

تجربة الجمعية ومدى مساهمتها في االرتقاء بجوانب التدخل المرتبطة بالمشروع من خالل نتائج  -5

 المشاريع المنفذة سابقا أو في تجربة مماثلة؛

 اإلمكانات اللوجستيكية والبشرية والمادية لضمان التنفيذ الناجع لمختلف توفر الجمعية على -6

 ؛مراحل المشروع المقترح

قدرة الجمعية على استقطاب داعمين للمشروع وإبرام شراكات مع متدخلين ومساهمين من أجل  -7

 إنجاحه.
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 آجال وضع المشاريع: -5

 األوليالتربية الوطنية والتعليم  وزارةلدى يجب أن تودع ملفات الترشيح  أنتجدر اإلشارة إلى 

أو  أكدال، الرباط زنقة وادي فاس، شارع األبطال،زاوية  31التربية غير النظامية، مديرية  /الرياضة و

ذلك  2022يونيو  30 يومهو الملفات  إليداعوآخر أجل ، enf@men.gov.maالبريد االلكتروني عبر 

 إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.
المتبارية في إطار هذا المشاريع في األول المذكورة، فسيتم النظر  نه وطبقا لدورية الوزيركما أ

 .المقدمة المشاريعمكلفة بالبث في محدثة على الصعيد الوطني من طرف لجنة انتقاء  اإلعالن

  لالتصال والمزيد من المعلومات: -6

ألكاديمية الجهوية للتربية االتصال با يرجى)بخصوص الحصة األولى(  للمزيد من المعلومات

والتكوين أو بالمديرية اإلقليمية المعنية من أجل االطالع على معطيات مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد 

والزيارة الميدانية للمركز وللحصول على كل الوثائق التي يمكنها احتضان المشروع المتبارى حول 

 لتكويني بالمركز. مساعدة الجمعية في بلورة المشروع التربوي وا

سحب هذه  يمكن للجمعيات المترشحةالحصول على نماذج الوثائق المكونة للملف، ومن أجل  

مع  موقع الشراكةأو  www.men.gov.ma : للوزارة االلكترونيمن الموقع  الوثائق المرفقة باإلعالن

التربية غير النظامية االتصال بمديرية  وأ   association.ma-www.charaka المجتمع المدني

 . .1605.37.77.05أو على الرقم   enf@men.gov.maعبر البريد االلكتروني: 

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

 

المنقطعين عن  والشباب الفرصة الثانية الجيل الجديد لفائدة اليافعين مشاريعوض للمشاركة في طلب العر

 يتعين على الجمعية ان تعمل على: الدراسة

 تحضير المشروع

  إبرام اتفاقيات شراكة مبدئية بين الجمعية والفاعلين والمتدخلين في مجال التدريب المهني واإلدماج

جاالت المتاحة باإلقليم من اجل ضمان نجاح اإلدماج المهني السوسيو مهني والتكوين المهني في الم

 للمتعلمين؛
  التوفر على تصور متكامل للورشات المهنية التي سيحتضنها المركز ووسائل تنفيذ التكوين في تناسق مع

 حاجيات المحيط السوسيو اقتصادي وتطلعات المستهدفين؛
 ات الضرورية لتدبير المشروعالتوفر على الموارد البشرية واللوجيستيكية والخبر. 

 

 على مستوى التكوين

  المستهدفين من هذا المشروع من اليافعين  دينيتسجيل المستفوتنظيم الحمالت التحسيسية الستقطاب

سنة، من اجل توفير تأهيل تربوي  18و 13والشباب المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم بين 

تمكينهم من الغالف الزمني عبر ، ة من أجل االدماج السوسيو مهنيومواكب عمليةمهني وتداريب  وتكوين

 ؛للتكوين السنوي

  ومتابعة  مواظبتهم على الدروسالتسجيل في منظومة مسار، تتبع : لمستفيدينل المسار التكوينيتتبع

المهني  والتكوينلتأهيل التربوي جوانب ا يشمل المهني والتداريب، وتغطيتهم بتأمين التأهيلحصص 

  ؛التداريب العمليةو

  داخل ورشات التأهيل المهني؛ المتعلمين المستهدفينتوفير تكوين حرفي ومهني للشباب 

 ؛الشريكة للجمعية توفير فرص التداريب العملية داخل الورشات الحرفية والمقاوالت المهنية 

  والتنمية اعي للمتعلمينواألنشطة الرياضية من أجل تنمية الحس االبدفني الثقافي والتفتح التوفير أنشطة 

 ؛ةالشخصي

 ؛وتتبع ادماجهم اقتصادي-توجيه ومواكبة المستفيدين المتخرجين من المركز لإلدماج السوسيو 

 توفير أنشطة التربية الرقمية لتنمية قدراتهم التواصلية واستقاللية التعلم؛ 

 تنمية الحس المقاوالتي والمهني لدى المتعلمين؛ 

 من منشطين للتأهيل التربوي ومكوني  لضرورية لتأطير وتنفيذ البرنامجبوية االتر تعبئة األطرو توفير

 مساعد اجتماعياالستئناس المهني والحرفي حسب التخصصات المعتمدة في المشروع ومشرف تربوي و

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتتعاقد معهم الجمعية وفق قانون الشغل. بموافقةيتم انتقاؤهم 
 

 ستوى التدبيرعلى م
 توفير المعدات والوسائل التقنو بيداغوجية لتجهيز ورشات التأهيل المهني من طرف الجمعية وشركائها؛ 

 تجهيز فضاءات األنشطة الموازية بما في ذلك قاعة متعددة الوسائط؛ 

 توفير قاعة للفحص والعالجات األولية مجهزة باألدوية المناسبة؛ 

 بية دورية بتنسيق مع المركز الصحي األقرب للمركز؛تمكين المستفيدين من معايدة ط 

 مسك محاسبة منتظمة للنفقات المرتبطة بتدبير المركز وفق نظام المحاسبة المعمول به؛ 

  وشركاء لتوفير شروط نجاح المشروعتعبئة موارد إضافية. 
 

 
 


