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 2020-2019 موسمالموسم التربوي لمدارس الفرصة الثانية برسم  نطالقةاحفل إعطاء 

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث  ،أشرف السيد سعيد أمزازي 

بالرباط، على إعطاء االنطالقة الرسمية  2019أكتوبر  10العلمي، زوال يوم الخميس 

، تحت شعار:"  2020-2019بوي ألقسام  التربية غير النظامية برسم موسم للدخول التر 

السيد  يوسف بحضور "، برامج الفرصة الثانية في صلب مدرسة اإلنصاف واملواطنة

 بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، والكاتب العام لقطاع التكوين املنهي، و

، ومديري مديرات ومديري املصالح املركزيةو ن بالوزارة، يالعام نياملفتشن يالسيد

ورئيس ديوان السيد الوزير، و رؤساء أقسام ، للتربية والتكوين جهويةال األكاديميات

 ورؤساء الجمعيات الشريكة فيومصالح وأطر مديرية التربية غير النظامية بالوزارة، 

لف باألكاديميات واملسؤولين عن تتبع هذا املبرنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد، 

باملغرب الشريكة في برامج التربية غير  الدوليةوممثلين عن بعض املنظمات الجهوية، 

والتلميذات الذين واللواتي تفوقن في االمتحانات اإلشهادية برسم ، والتالميذ النظامية

 السنة الدراسية الفارطة.

والتكوين املنهي والتعليم  وزير التربية الوطنيةبكلمة  ،وقد استهلت فعاليات هذا الحفل

أثنى فيها بداية على مجهودات مختلف السيد سعيد أمزازي،  العالي والبحث العلمي

  2019 أكتوبر 17 الخميس :التاريخ- 322عدد: 



 

 

2 

الشركاء الجمعويين واملؤسساتيين املساهمين في ورش برامج التربية النظامية عامة 

على وجه أخص، في مجال تشجيع التلميذات ومدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد 

ذ وتحفيزهم الدائم لهم، حيث استطاعوا استدراك تمدرسهم، وتفوقوا في التالمي

االمتحانات اإلشهادية برسم موسم 

إلى  ، ومشيرا في  هذا الصدد2018-2019

كون مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 

املحدثة خالل هذه السنة تندرج في إطار 

تنزيل التزامات الوزارة املوقعة أمام أنظار 

، 2017شتنبر  17اللة يوم صاحب الج

مركزا من  80والتي من بينها إحداث  

، 2021الجيل الجديد في أفق سنة 

والرامية إلى استقطاب اليافعين والشباب 

سنة، املنقطعين  18-13من الفئة العمرية 

بتهم حتى تحقيق عن الدراسة، ومواك

وهي املراكز التي  مشاريعهم الشخصية،

 يات تم انتقاؤها لهذا الغرض.يتم تدبيرها بشراكة مع جمع

كما أكد السيد الوزير في متن كلمته، على أهمية مواكبة الوزارة لتجربة إحداث هذه 

-والسوسيوتربوي -ث من شأنها دراسة املحيط السوسيواملراكز، عن طريق إنجاز أبحا

تعبئة وإشراك  وتحديد كيفيةالذي تتواجد فيها هذه الفضاءات املحدثة،  اقتصادي

من الفئات  حاجيات كلاملهن املتالئمة مع  املتدخلة، وتسطيرف الفعاليات مختل

املناطق الجغرافية التي تتواجد في نطاقها مراكز  اإلنتاجي بمختلفاملستهدفة والنسيج 

 الفرصة الثانية.

على أن التأهيل والتكوين الجيد باملراكز املعنية رهين بتخصيص  السيد أمزازي كما شدد 

، وثلت موجه دري ي للتأهيل التربوي، وثلت مخصص لسإستنناس املنهيالزمن امل ثلث

للمجاالت اإلبداعية ذات الصلة بالفن والثقافة والرياضة، فضال عن االستثمار الجيد 

لتدخالت مختلف الشركاء الدوليين والوطنيين في شخص جمعيات املجتمع املدني. كما 

ل مرتبط أيضا، يقول السيد الوزير، بتمكين العاملين في هذه املراكز من أن هذا التأهي

وتحقيق أهدافها  رهاناتها،األدوات القمينة بربح 

املسطرة، وخاصة على صعيد فتح اآلفاق أمام 

والتفاعل مع حاجياتها الفئات املستهدفة، 

إلى قوة فاعلة مساهمة  اوتحويله وخصوصياتها،

 ماعيا ومهنيا.في البناء، ومندمجة اجت

اتفاقيات  تقديمومن ضمن فعاليات هذا الحفل 

أكاديميات  10التي وقعت بين  الثالثية الشراكة

والجمعيات التي تم  ،جهوية للتربية والتكوين

انتقاؤها لتدبير مراكز الفرصة الثانية الجيل 

بلغ  حيث .الجديد برسم هذا املوسم التربوي 

من أجل  اتفاقية 46 هذه االتفاقيات عدد

مركزا جديدا محدثا خالل هذه السنة  46افتتاح 

    .في مختلف جهات اململكة

املهاجرة املقيمة  العائالتأطفال من  أدلى بها ،لبعض الشهادات كما استمع الحضور 

استفادوا من برامج التربية غير النظامية، وتفوقوا في  الذينباملغرب، وأطفال مغاربة، 

بدعم من جمعيات شريكة، وهم اآلن  االمتحانات اإلشهادية في املوسم الدراي ي الفارط

 اصلون مشوراهم الدراي ي والتكويني.يو 

شهادات الحاصلين على بالتلميذات والتالميذ كما تضمنت فقرات الحفل، االحتفاء 

 والحاصلين 2019-2018والسلك االبتدائي، خالل موسم  والسلك االعدادي الباكالوريا

  :على أعلى معدل جهوي 
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 14  في مختلف املاضية  حصلوا على شهادة الباكالوريا في السنةتلميذة وتلميذ

 وينتمون ل، ، سبق لهم وأن استفادوا من برامج التربية غير النظاميةالشعب

( 08، حيث كانوا محتضنين من طرف ثمانية )( أكاديميات جهوية04أربع)

 ؛ جمعيات

 06 06ينتمون ل تالميذ حصلوا على شهادة سلك التعليم اإلعدادي، و  اتتلميذ 

 تشتغل في هذا املجال؛ اتجمعي 06طرف  محتضنين منو ، جهويةات كاديميأ

 14  أكاديمية  12على الشهادة االبتدائية، ينتمون ل  وتلميذ حصلواتلميذة

. وقد تم احتضانهم من تلميذة وتلميذ من جمهورية الكونغوجهوية، ضمنهم 

 عاملة في مجال التربية غير النظامية. جمعية  14طرف 

ير النظامية استقطبت خالل املوسم الدراي ي وتجدر اإلشارة إلى أن برامج التربية غ

مستفيدا ومستفيدة، في إطار اتفاقات الشراكة املوقعة بين  66.066املاض ي ما يناهز 

جمعية،  400بلغت  املدني التيمديرية التربية غير النظامية بالوزارة وجمعيات املجتمع 

 منشطة ومنشط. 1400بطاقم تنشيطي بلغ 

مركزا جديدا برسم املوسم التربوي  46قاء أيضا، سيتم افتتاح وارتباطا بموضوع هذا الل

مركزا فتحت أبوابها لتأهيل وتكوين  32الجاري في مختلف الجهات، سينضافون إلى 

ومرافقة اليافعين والشباب املنقطعين عن الدراسة خالل السنة الدراسية املاضية، 

إلى البرامج السالفة ذكرها مستفيدا ومستفيدة. مع اإلشارة  3625والذين بلغ عددهم 

، ضمنهم من اليافعين غير املمدرسين 71.000ستستهدف خال هذا املوسم تربية وتكوين 

  بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. 7.000

 

 

 

 

  

 

 


