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حول  بطاقة  
للتأهيل واإلدماج " مشروع آفاق

غير الممدرس السوسيومهني لألطفال 
"المنقطعين عن الدراسةو  
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 السياق .1
 

والمعرضين  المنقطعين عن الدراسةيهدف هذا المشروع إلى اإلدماج السوسيومهني لليافعين 

، من أجل تفعيل المهنيللتكوين واإلدماج  دعم برامج التربية غير النظامية بواسطة لإلقصاء االجتماعي،

  .العملينطلق من إعادة توجيه اليافعين في اتجاه  مسار دراسي نحو اإلدماج في نموذج 

 

اليافعين المنقطعين  أنماطمكيف حسب مسار تناوبي  مبنية علىهذا النموذج للتدخل نتج عن تجربة 
بمشاركة  وية للتربية والتكوين طنجة تطوان،على مستوى األكاديمية الجه ،سوق الشغلو عن الدراسة

  CODESPAمؤسسة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقطاع التكوين المهني، و، "أتيل"جمعية 
l’AECIDبين التكوين  لمالءمةلمتعلمين نحو عالم الشغل، مع ضمان اثابت للتتبع وتوجيه امنح عمل ، ب

 .ومتطلبات سوق الشغل

 
هذا  ينبنيمديرية التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من تحفيز بو
الستراتيجية الجديدة للتربية غير تفعيال لالمهني،  مج إعادة التأهيل التربوي والتهييءدعم براعلى التدخل 

تحضير األطفال واليافعين إلى "الذي يهم  في إطار الهدف الثالثخاصة و،  -الجيل الجديد –النظامية 
للمهن والمواكبة  لتهييءبرامج ا( سنة 11أكثر من ) ومنح اليافعين مباشرة التعليم أو التكوين المهني

مشكل المغادرة عطالة الشباب، )للسياق السوسيوقتصادي والتربوي  من أجل االستجابة ،"إلدماج المهنيل
 (.التكوين المهني واإلدماج السوسيومهني إلعدادي،في السلك ا

 
لليافعين في ج التكوين المهني الموجه أيضا مسار مواكبة برامالمشروع يدعم في هذا اإلطار، 

أثناء مسار  همتتبعهم وتوجيه، عن طريق (بالتمدرسامج التكوين بر خصوصا) .وضعية إقصاء اجتماعي

  (.اإلدماج المهني/التكوين
 

موضوع هذا التدخل هو دعم الجمعيات الفاعلة في مجال التربية غير النظامية، من أجل ف، بالتاليو

التكوين واإلدماج المهني في إطار برامج مدرسة وتطوير قدراتها وتدبير محاوالت مندمجة للتربية، 

 .-الجيل الجديد–الفرصة الثانية 

 

الوكالة اإلسبانية للتعاون ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، قامت كل من في هذا السياق، 

: ، والجمعيات المرجعيةdels Infants Casalجمعية و، CODESPAمؤسسة والدولي من أجل التنمية، 

وضع تصور وإعداد برنامج إلدماج المستفيدين من برامج التربية غير ب" تندرارا أمل"و " الجسر"و" أتيل"
 .في التكوين المهني، والمساعدة في التوجيه واإلدماج المهني النظامية،

 
 الهدف من المشروع .2

 
دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التربية غير النظامية من أجل تطوير مستويات 

 .اإلدماج السوسيومهني لليافعين في وضعية إقصاء
 

 : األهداف الخاصة
 

 الموجهة للتربية والتكوين  قدرات الجمعيات من أجل وضع برامج التربية غير النظامية دعم

 .الدراسة المنقطعين عنواإلدماج المهني لليافعين 
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  إعادة : يتضمن المكونات التالية -الجيل الجديد–نموذج مندمج للتربية غير النظامية ومناقشة تطوير

للتكوين المهني، والتوجيه  واكبةالم ، التهييء المهني،(الفرصة الثانيةمدرسة )التأهيل التربوي 

 السوسيومهني؛

 من أجل إدماج اليافعين غير الممدرسين المواكبةتأهيل وال. 

 

 النتائج المنتظرة .3
 

 لفاعلين عموميين وخواص؛ووثالثين جمعية،  ج مدعمة لستللتنسيق واإلدماقدرات مؤسساتية  .1
بمشاركة مباشرة للفاعلين العموميين  -الجيل الجديد–لمدرسة الفرصة الثانية مؤسساتي ج نموذ .2

 ؛المجتمع المغربي وكذلكوالخواص، 

 للتربية والتكوين واإلدماج المهني لليافعين  متطورة فرص .3
 0888 يافع تم تحديدهم وتوجيههم 

 0888  ؛(إعادة التأهيل الدراسي، التهييء المهني)يافع مكون 

 1088 مسارهم الدراسي؛ون لميك 
 1088 يلجون سوق الشغل؛ 

 

 مناطق التدخل .0
 

 :سيتم تفعيل هذا المشروع في ثالث جهات
 الدار البيضاء الكبرى؛ 

 طنجة تطوان؛ 

 الجهة الشرقية 

 

 المستفيدون .1
 

 :المستفيدون من المشروع هم
  المتوفرون على مستوى  ،(سنة كحد أقصى 21)سنة فما فوق  11اليافعون البالغون من العمر

 ؛ةواجتماعي ةاقتصادي هشاشةدراسي ضعيف، والموجودون في وضعية 
 30 ؛شريكة أساس جمعية 
 أطر مديرية التربية غير النظامية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 

 
 أساليب تفعيل المشروع .0

 
 و CODESPAالمشروع سيتم متابعته من طرف مديرية التربية غير النظامية بتنسيق مع 

Casal dels Infants الجسر"و" أتيل")، وتفعيله سيتم من طرف الجمعيات المرجعية الثالث "

ستقوم بتكوين ومواكبة الجمعيات الجمعيات المرجعية . في كل جهة من الجهات الثالث "( أمل"و
الجمعيات األساس الست وثالثون سيتم اختيارها من . لك الوحدات العمومية والخاصة، وكذ"األساس"

 .جهوية بناء على طلب عروض عمومي قيادةطرف لجن 
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 الشركاء في المشروع .7
 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني -
- AECID  ؛ 
 المغرب؛ CODESPAمؤسسة  -
 ؛Casal dels Infants جمعية -
 ؛بجهة طنجة تطوان "أتيل"جمعية  -
 وجدة؛ب "أمل تندرارا"الجمعية المغربية للدعم والتنمية المحلية  -
 بالدار البيضاء؛" الجسر"جمعية  -
 للمقاوالت بالمغرب؛ االتحاد العام -
 Incorpora عن طريق برنامج" la Caixa "مؤسسة  -

 
 ميزانية المشروع .0

 
 :ميزانية المشروع هي كالتالي

 الجهة مبلغ المساهمة باليورو
2 .500.000 € AECID 

 مديرية التربية غير النظامية  €*391 .417

202 092 € CODESPA/CASAL 

 الجمعيات المرجعية € 000 188

 المجموع € 580 358 3

 (مستفيد 0888لكل  درهم  1288)* 
 


